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(|iienccs. (]ette regle se rappoile i\ la répaiiilion des espéces dans

les dilTorenlcs classes de fié((nence cl elle se laisse le mieux forimiler

graphi(iucmcnt en traitant le nombrc (en %) des especes dans chaque

classe comme fonction du laiix de fréquence coordiné. Supposé que

la distribution dans des classes soit bien approprioe, on obticnt de

cette lacon une courbe assez réguliere, qui en general montre deux

sommets, Tun au-dessus des taux de fré({uence mininies, lautre au-

dessus des plus élevés. Le minimum de la courbe est généralement

situé au-dessus des taux de lVé([uence inframaximaux. Moins con-

stante est la situation du maximum, parce(jue cesl tantot le premier,

lantöl le second sommet (|ui est le plus élevé. Dans des cas extremes

Tun des sommets peut disparaitre completemcnt.

Telle est la loi de distribution ilorale. On parlerait mieux peutetre

d une regle, toule étonnante que soit en grands traits la concordance

des resultats obtenus dans les formations les plus diflérentes.

Les meilleurcs et les plus nombreuses recherches ont été faites

dapres la métbode connue de Kaunki.ku. Comme on le voit dans

son rapport (1918, p. 2()) toules les courbes accpiises a Taide de

cette métbode cadrcnt bien ensemble. Elles commencent toutes par

un sommet relativemenl élevé dans la premiére des c'nu[ classes de

fréquence employées, elles descendent a un minimum dans la troi-

siéme ou (puitriéme classe et finissenl par un second sommet, moins

> élevé que le premier.

> Svensk Botanisk Tidskrift 1920. 1
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YOUK

SUR LA RIiGLE DE DISTRIHUTR:)N DES
ERÉOUENCES.

PAU

LARS-GUNNAR ROMELL.

Noinbre de recheiches slatisticjues ont élabli (rune maniere assez

conforme ce (jue Rainki.kr nomme la loi de distribution des fré-

([uences. (^ette regle se rapporte a la réparlilion des especes dans

les dilTérentes classes de fié{|uence et elle se laisse le mieux formuler

i>raphi([uement en traitant le nombre (en %) des especes dans cha([ue

classe comme fonction du taux de fréquence coordiné. Supposé que

la distribution dans des classes soit bien appropriée, on obtient de

cette iacon une courbe assez réguliere, ({ui en general montre deux

sommets, Tun au-dessus des taux de fré([uence minimes, Tautre au-

dessus des plus élevés. Le minimum de la courbe est généralement

situé au-dessus des taux de fréquence inframaximaux. Moins con-

stante est la situation du maximum, parceque c'est tantöt le premier,

tantot le second sommet qui est le plus élevé. Dans des cas extremes

Tun des sommets peut disparaitre completement.

Telle est la loi de distribution llorale. On parlerait mieux peutotre

d une régle, loute étonnante que soit en grands traits la concordance

des resultats obtenus dans les formations les plus dilTérentes.

Les meilleures et les plus nombreuses rechercbes ont été faites

daprés la méthode connue de Raunklkr. Comme on le voit dans

son rapport (1918, p. 20) toutes les courbes ac{[uises a Taide de

cette méthode cadrent bien ensemble. Elles commencent toutes par

un sommet relativement élevé dans la premiére des cinq classes de

fréquence employées, elles descendent a un minimum dans la troi-

siéme ou (|uatriéme classe et finissent par un second sommet, moins

c^ élevé (lue le premier.

O^ Svensk Botanisk Tidskrift 1920. J-

t?
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Palmgrkn, (jui a fail une étude lies soignée sur la vegetation des

»lövängar» d'Åland, a Iravaillé avec des Hes entiercs, mesurant des

kilonielics carrés, landis que Ton opere dapres la nuHIiode de

Raunklkr avec de petits terrains échantillons de Vio m- de gran-

deur. Néanmoins, Palm(iukn a élabli iine regle de répartition ana-

logue. Ses courbes dilleient de celles de Rauxki.i-:r par le Irait

caractéristique que le second sommet est ici le plus élevé.

Les courbes résultant des recherches de Jaccard (1901, 1902 a, b)

sur les prairies alpines, ressemblent plus ä celles de Raunklkr,

bien que les terrains échantillons emplo}'és sont assez grands (leur

grandeur exacte ne ressort pas clairement des publications citées).

Cependant le second sommet fait défant ici; la courbe descend

toujours des taux minimes jus(]u'aux plus élevés, mais plus rapide-

ment au debut qu'ä la lin.

Pour expliquer les faits purement empiriques que je viens de

citer, Raunklkr se ligure qu'une formation végctale est composée

de deux sortes de commensales. Lune serait les espéces adaptces

spécialement aux facteurs du milieu et Tautre un nombre d' espéces,

moins adaptées, venues par hasard, pour ainsi dire, occuper Tespace

laissé libre par les premiéres.

Palmgren a des idées semblables, mais il les pousse beaucoup

plus loin. Il se croit forcé d'attribuer au pur hasard le röle pré-'

pondérant dans la distribution du gros de la vegetation de ses iles.

Au premier abord, dit-il, il était incliné ä expli({uer la bigarrure du

tapis végétal par des ditlerences minimes dans les facteurs édaphi-

ques; mais Tapprofondissement de ses études Fa convaincu que ce

n'est pas le cas. Il croit plutöt que par suite de la surface limitée

des iles et du grand nombre d'espéces adaptées, toutes ne peuvent

pas trouver place. Ainsi la composition de la vegetation d'une ile

serait déterminée non par les conditions écologiques qu'elle olfre,

mais par Fordre dans lequel les différentes espéces seraient venues

la coloniser. Je remarque que Tapprofondissement dont Palmgren

parle ne consiste point en mesurages ou analyses chimi([ues, mais

entiérement en analyses floristicjues et considérations des faits numé-

riques qui s'expriment dans les courbes citées plus haut.

Jaccard a encore une autre explication. Il cherche la cause des

faits trouvés dans la différente plasticité des espéces, dont »les unes

sont exclusives, les autres tolerantes, tandis que dautres paraissent

presqu'indifférentes et sont susceptibles de s'accomoder de con-

ditions fort variées.» (1902 a, p. 127). Dans la prédominance des
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espuces rares, encore plus accentuée, il i)arnil, dans les prairies

alpiiu'S ([lie dans les »lövängar^ de Palmgui;n, .Iac.caiu) ne voil dom-

aucune cause de douler de Ihypolhese de Iravail de léeologie (l(jnl

PALMr.ui:N esl si ineliné ä nier loute ini|)orianee pour ses Icrrains

de recherclie.

Aucune des expliealions eilées nest basée sur un raisonnenienl

cherchant ä dél)rouiller de ((uelles prémisses on aurait a allendre

de pareillcs courbes. Cq nesl nienie i)as le cas chez Pai.mc.p.icn

ou les expliealions ont bien lair de conelusions.

Il me seniblc elre une nécessilé logi(|ue, (|u'une lelle reeherelie

soit faite avanl (|u'on se nietle ii lirer des conelusions (fuelconques

des courbes eni|)iri(|ues. C/esl donc ce bul (|iic je me suis pose dans

le present mémoire.

1. Points de départ des calculs.

Dabord je pos.» (|ue Thj^pothése fondamentale de lécologie soit

strictemcnt vraie. .le pose cncore ([ue les diflerents facteurs écolo-

gicpies se combinent a former des stations d'apres les lois de la

probal)ilité. Ceci i)osé, je veux cherelier le nombre relatil" despeces

ä attendre dans les dilTérenles classes de IViMjuence.

Je regarde un territoire homogene, mais non uniforme, c. ä d.

un territoire ou les facteurs écologiques n'ont pas partout les mémes
valeurs, mais ou les écarls de la moyenne ne sont nulle-part systé-

matiques. Si Ton prend (juantité de petits terrains-échantillons dans

un tel territoire et si lon considere les valeurs qu'un seul facteur

(|uelcon(|ue a dans ces écbanliilons, les fré(juences de ces diverses

valeurs rcgardées comme fonction des valeurs coordinces, doivent

former une courbe de fré(|ucnce. Supposons cncore, pour simplilier,

que cette courbe de fréquence, pour chacun des facteurs, ait la forme

normale du type A (Charlier, p. 60). En eflet, si la variation nest

pas discontinuement limitée de Tun ou lautre cöté et si les diverses

gradations des facteurs réalisées pcuvent ctre rcgardées comme cau-

sées par des erreurs élémentaires », p. ex. par de peliles diversités

dans lexposition vers le soleil, le vent etc. dues a des dilTérences

topograplii([ues accidentelles, nous avons le droil de i)réten(lre, (\u\\

en est ainsi.

Je définie maintcnant station comme une combinaison dislincte

des divers facteurs, réalisée dans le territoire. Puis rangeons, pour

ne pas oblenir un nombre infini de stations, les gradations de cba(|ue



facteur en classes, de sorle (jue toiites ses valeurs dans Tespace

d'une classe soienl rcgardées comme une seule.

Daprés nolre preiniere prémisse la présence ou labsence d'une

station quelconque dans un endroit donné détermine la présence ou

Tabsence des especes qui y sont adaplécs. Posons d'abord qu'une

espéce soit adaptée a chaque station diilérente. Dans ce cas, les

fréquences des especes sont la méme chose que les fréquences des

stations coordinées. Xous nous occuperons donc en attendant seule-

ment avec celles-ci.

Jintroduis encore la fiction de slalions-élémentaires, que je

définie comme une unité de surface justement aussi petite, qu'elle

ne peut nulle part dans le territoire renfermer plus d'une station.

Tout ceci pose, nous voulons dabord examiner la combinaison

de 3 facteurs, aux([uels nous donnons, a chacun, 10 gradations.

Deux cas se présentent qui exigent un traitement séparé: ou la

combinaison des facteurs est complétement libre, ou il y a une

corrélation entré eux qui influence la combinaison. Si la corrclation

entré deux facteurs est absolue, tous les deux réagissent comme
étant un seul facteur; ce cas nexige donc aucun traitement special.

Mals les cas, ou le coefficient de corrélation a une autre valeur

que O ou 1, sont a regarder séparément.

Tahleau I. — Fréquences, dans un materiel de 1 million, des 100 com-
binaisons de 2 facteui"s chacun avec 10 gradations. Combinaison libre.

1



Tahlean II. — Fréquences, dans un materiel de 1 million, des KM)

t'om])inaisons de 2 facteurs eliafun a\e<' 10 gradations. Coeffieient de

corrélation 0,5.

34
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Regardons une combinaison spéciale (juelconque et nommons sa

probabililé p. AlorSj en prenant un échanlillon de plus d'une sla-

tion-élémenlaire, disons n a la fois, dun Ires grand materiel, la

probabilité que la combinaison regardée y soit représentée — cest it

dire qu'elle apparait au moins une fois — est 1—(1

—

py\ (Hack^

p. 12—18).

Gette déduction est exacte si chacune des n stations-élémentaires-

comprises dans un échantillon est prise accidentellement et indé-

pendamment sur le territoire. Si les n stations-élémentaires för-

ment un terrain continu, ce n'est pas tout å fait la mcme chose.

Si un terrain-échantillon renferme par ex. 2 stations-élémentaires-

il est plus vraisemblable que les deux représentent ou la méme
station ou deux assez analogues, plutöt que de tres différentes. Ce-

pendant, cela n'emménera en réalité, il me semble, que la nécessité-

de prendre des échantillons plus étendus (en stations-élémentaires)

que daprés les calculs, pour pouvoir compter sur un nombre donné

de combinaisons dilTérentes dans cha(|ue échantillon. La répartition

des combinaisons entré ces échantillons, avec laquelle nous nous

occuperons, se fera pourtant d'aprés leurs probabilités, si ces échan-

tillons sont pris indépendamment et accidentellement dans le terri-

toire, comme nous le supposerons toujours.

Or, la question qui nous intéresse est celle-ci: Si je prends quan-

tité de tels échantillons, disons 100, sur combien dentre elles la

combinaison regardée doit-elle se trouver, sur combien nonV Le

théoréme de Bkunouilli nous donne la réponse (Hack, p. 56): la

répartition la plus probable est telle, (jue la station en c{uestion soit

représentée dans 100-[1—(1

—

p)^] des 100 échantillons et qu'elle

manque dans 100-(1

—

pj^. Donc, pour chaque combinaison, je pars

de sa probabilité p, et j'en calcule le pourcentage des échantillons

ou elle doit se trouver, si ces échantillons comprennent soit toujours

10, soit toujours 100 etc. jusqu'å 100 000 stations-élémentaires.

Sauf pour les échantillons les plus grands il y a toujours un certain

nombre de combinaisons qui ont plus de probabilité de n'étre re-

présentées dans aucun échantillon que de Tctre une fois sur 100.^

Celles-lä ont été omises dans le calcul suivant.

Je me suis servi des chiffres obtenus pour dresser le tableau III

de la facon suivante. J'ai additionné les nombres de combinaisons

qui le plus probablement seront represen tées sur 1 å 20 échantillons,

puis les chilTres correspondant a 21 jusqu'a 40 échantillons etc.

En d'autres termes, j'ai distribué les combinaisons dans 5 classes



de fié(iuence, conespondaiiles ä cellcs employées par Hainki.kh.

Les nombres sont expriniés en pourcenl de loules les combinaisons

probablemcnt rci)résenlées dans 100 échanlillons; ce nombie est

aussi indiciué dans la (jualrieme eolonne du lableau.

Tdhlcnux Jir—lV. Ropartition probablc des coiii]>inaison.s de .'i faeteiir.s,

cliaoun avee 10 jjTadatioiis, sur KH) airos rchaiitillons.

No
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extérieur de Slockholni par ex, Mais souvcnt une corrélalion des

facteurs s'y niele sans doute aussi dans des cas oii on ne peut le

prévoir (Voir par ex. la recherche de Vrifxs et Ti.imstra 1912 sur

les qualités des sols du district Deli dans lile de Sumatra\ 11 est

donc nécessaire dexaminer si ce phénomene peul allérer nos re-

sultats.

Dans ce but j'ai calculé le lableau II montrant les fréquences des

100 combinaisons de deux facteurs que Ton peul attendre dans un

materiel de 1 million, sil existe une corrélation entré les facteurs

telle que le coefficient de corrélalion soit 0,5. Des 100 combinaisons

possibles 12 ne sont pas réalisées. J'ai combiné les 88 qui restent

avec le troisiéme facleur comme ci-dessus dans le cas 1. Des 880

combinaisons possibles 160 ne sont probablement pas représentées

dans un materiel de 1 million. Elles ont été supprimées. Le reste

du calcul se fail comme dans le cas 1. Le resultat est donné dans

le tableau IV.

4. Nombreux facteurs avec nombre de gradations.

Si Ton range, dans Tordre de leurs fréquences, les combinaisons

des trois facteurs le long d'une droile, espacées réguliéremenl, el si

Ton prend ces fréquences comme ordinées d'une courbe, on verra

que celle-ci ressemble ii une demie courbe binomiale. Il me semble,

que plus le nombre des facteurs considérés et des gradations de

chacun d'eux jouant un röle augmenlera, plus celte ressemblance

s'approchera d'une coincidance.

En admettant que cela soit le cas, j'ai fait un calcul comme ci-

dessus, partant de la courbe idéale et en me servant des chifFres

donnés par Johannsen (p. 74). Pour le calcul jai divisé la demie-

courbe dans 20 classes ä 0,2 a (Je regarde donc toute la variation

comprise entré dz 4 o", Terreur commise étant moins que 1 sur

70 000). Le resultat exprimé comme auparavant se trouve dans le

tableau V.

Il ressort de ce tableau quun certain rapport entré le nombre de

station s-élémentaires, comprises dans chaque échanlillon, et le

nombre total des stations dilférentes dans le materiel dont nous

lirons les échantillons donne les mcmes resultats, quel que soit

ce dernier nombre. Au moins celte régle est valable pour 200

jusqu a 10 000 combinaisons différentes, Tespace quembrassent nos

calculs.



Tablenii V. — Képartitioii prolmble des

facteurs, avcc noinbrc de i>Ta<latioiis, sur

eoinbiiiaisons de nonibre de
UH\ aires échantillons.

No
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rlénienlairc nous avons délini une iinilé de siuface, si pelile qiielle

ne i)eiit contenir pluis d'une station uniforme écologicjue (une com-

binaison déterminée de facteurs). La grandeur de cette surface-

ficlive doit varier dans de difTérentes formations; elle est certes plus-

grande dans une föret de pins avec des lichens a Västerbotten que

dans une petite ile montagneuse dans Tarchipel extérieur de Stock-

hobn par ex. Mais comnie c'est la une grandeur de surface il est.

clair que chaque terrain dun territoire homogene peut etre mesuré

en de telles unités. Des échantillons d'une grandeur égale y doivent

donc renfermer le méme nombre de stations-élémentaires. Cela donne-

aux chiffres calculés ci-dessus une signification reelle. Nous sommes
en droit de comparer nos. chiffres avec les données empiriques..

Jai fait de pareilles comparaisons, rendues graphiquement dans

la lig. 1.

La courbe moyenne des recherches d'apres la méthode de Raun-

KLKR (p. 26) coincide comme on le voit, fig. 1 D, tres bien avec la

courbe dressée d'aprés la ligne XI de notre tableau 4. Les échan-

tillons de Raunkler ont une surface de 0,1 m^; la courbe calculée-

est dressée pour des échantillons de 1 000 stations-élémentaires..

Pour cela une comparaison semble absurde au premier abord, mais

le devient moins, quand nous nous rappelons la régle trouvée sons 4 et

quand nous traduisons en langage botanique — un peu librement,,

il est vrai — les suppositions qui comptent pour la valeur calculée:

chaque échantillon doit renfermer un nombre un peu plus grandi

d'individus que le nombre d'espéces diflérentes, contenues dans

la formation explorée. (Voir aussi ci-dessous 6, Cas 1 A.)

La figure 1 A permet une comparaison d'une courbe dressée d'a-

prés des recherches de Palmgren avec la courbe representant les

chitfres des lignes XVI, XXII ou XXVII du tableau V. La premiére

est la courbe qui représente tout le materiel de Palmgren; elle est

dressée d'aprés son tableau II (p. 518), avec une répartition du
materiel dans 5 classes, pour qu'elle soit parfaitement comparable

a la courbe calculée.

Les autres tracés de la figure 1 montrent quelques courbes cal-

culées comparées aux données empiriques de Jaccard. La courbe

ponctuée dans la fig. 1 C est dressée d'aprés le tableau p. 115chez

Jaccard 1902 a (dix prairies alpines du territoire Wildhorn—Trient

—

Dranses). Des deux autres comparées avec elle, Tune est tracée

d'aprés les chiffres de la ligne IX de notre tableau IV, Tautre

d'aprés la ligne XXI du tableau V. Des deux courbes de la fig. 1 B^
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riine repivscMite les rhinVcs du tahleau p. 114 cluv. Jaccamd 1. c.

(douze localités de pr:uiies-i);"ilunigc's du .lura^; raulic la ligne XXVI a

de notre lahleau V.

On observe (jue dans les compaiaisons lailes les lahleaux 111 el

IV cadrenl le mieux avee les courbes de Rainki.ku mais (|ue letableau

V s'acc()rde le mieux avec les resultats de .Iaccard et de Palmghkn.

Si nos caleuls correspoiulent a des conditious reelles, ce fait élait

a prévoir. (^ar par la nié-

thode de Hai nki.km on a

explort'" des fornialions (piasi-

unifornies ou la diversilc- des

facteurs doit elre tres vrai-

semblablenient moins grande

(jue dans un väste lerriloire.

En regardant nos tableaux

III Ti V, on voit (jue les

courbes élablies dapres les

diflercnles lignes nionlrent

une variation successive de

forme selon la grandeur des

écliantillons, les autres con-

ditions restant les niémes.

Avec de petits écliantillons,

on obtient une courbc, dont S^-«5

le premier sonimct est de >:

beaucoup le j)lus élevé. Plus °^

les écliantillons sont grands,

plus le second sonimet de la

courbe gagne, jusqu'ä dépas-

ser le premier, a partir d'une

certaine grandeur des éclian-

tillons. Xous pouvons pré-

tendre, en laisant abstraction

de toutes nos prémisses, (|ue c'est ailisi dans des reclierches statistiques

sur des formations reelles, (^ela suit déjä des resultats de Palmc.ki:n

et de .Iaccaud, dapres lesquels le nonibre despéces sur un terrain

quelconque dans un territoire bomogéne croit avec la surface de ce

terrain. Palmghkn a eu la conception (p. (523) que le rapport entré

le nombre pourcent despéces dans la classe de fréquence plus élevée

et celui dans les autres classes soit un caractéristicjue — niéme

Fig. 1. Courbes de la distribution des fn-

(|uences. Comparaison entré quelques courbes

calculées et empiriijues. = valeurs calculées.

9 = données empiricjiies de Palmgren, Jaccaud

et IvAlNKJ.KU.
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»évidemment le Irait le plus spécilujue • — pour un lYj)e de for-

mation. Gette conceplion est donc évidemment fausse, au moins

exprimée dans des termes aussi généraux, el est en opj)osition avec

les resultats de Tauleur lui-méme.

Palmgren' a tracé des cour})cs ((uil nomnie des »lignes de con-

stitution» el qui représentent les pourcentages d'espéces ((ui se trou-

vent sur plus de O %, plus de 1 % etc. de localités. Il trouve que

les lignes obtenues se rapprochent d'une droite. Cela va sans dire,

que les courbes empiriqucs et nos courbes calculées coTncidenl, tra-

cées les deux de celle facon, dans lous les cas oii elles le font,

tracées comme d'ordinaire. Les diflérentes maniéres diagrammaliques

expriment la mcnie chose. Palmgren est tres satisfait de trouver une

ligne assez droite et croit que Tallure linéaire et langle (|ue forme

cette ligne avec Taxe »refléte évidemment, la constilution caractéri-

stique, dans le rapport vise, de la vegetation des 'lövängar'» (p. 553).

De nouveau, voila ce qui est impossible. D'al)ord la hauteur du
point de déparl le plus bas de la courbe variera, forcément, avec

la grandeur des terrains-échantillons, cela suit des resultats de

Tauteur lui-méme sur le rapport enlre surface et nombre d'espéces,

que je viens de citer. Puis, Taulre extreme de la courbe restera

toujours sur la méme place, parceque toules les esi)éces se trouvent

sur plus de O localilés. Donc, ou la courbe nest pas une ligne

droite, ou elle ne forme pas d'angle caractéristique avec Taxe.

Les »lignes de constilution>^ tracées d'aprés nos tableaux III—V sont

des lignes assez droites et assez paralléles entré > 80 et >- 20 % de

fréquence. A > 20 % il y a un point de flexion dou toules les courbes

vont dans de différents angles se rencontrer ä > O % de fréquence.

6. Variation des prémisses secondaires.

Nous avons travaillé jusqu'ici avec la supposilion (jue précisé-

menl une espéce corresponde a chaque station difTérente. Nous
voulons maintenant considérer d'autres éventualilés. Trois cas se

présentent. La densité d'espéces pour ainsi dire peut élre plus grande

qu'une seule espéce par station, mais encore uniforme, c. a d. que

dans tout Tespace de la variation n espéces au lieu d'une seule

correspondent a chaque station (cas 1). Ou la dite densité nest

pas uniforme. Ce mancjue duniformité peut ctre la suite décarts

de la distribution uniforme, soil S3'slématiques (cas 8), soit non sy-

stématiques (cas 2).



Dans chacHUi dos Irois cas il y a (lillVTcnlcs possibililés selon la

conciinencc cnlre Ics ospeces égalemcnt adaplces. Nous voulons

oonsidiTor deux ras exlrCmes : A. De /} espéces égalenicnl adapléos,

chacuiie se Irouve dans chatiue stalion-éléiiienlaire de (|ualilé coor-

dinéc. /). 11 ne se Irouve (|ii'iine scule des especes égaleinent

adaptées sur eha(|ue slalion-éléiueiilaire.

(^as 1 A. (le eas nieue loul ä lail au\ meiiies courbes (|ue ci-

dessus, paieeque les nouvelles supposilions neiilrainenl (|u"une uiul-

tipliealioii avec n du nombre absolu despeces dans cluupie classe

de I"ié{{ucnce. Les nonibres en j)ourcent resleronl les menies. Seule-

inent, si Ton voulait appli((uer la regle trouvée sous 5, il y aurait

eette dilTérence (|ue les courbes prendraienl les niemes foiines ((ue

ei-dessus avec des échantillons n fois plus j)elils, si Ton veul ex-

|)rinier leur grandeur, en slalions-élémenlaires, eonime j^ourcentages

du nombre lolal despeces. (au lieu de conibinaisons).

Cas 1 H. Si de n especes adaj)lées a la nieme conibinaison, une

seule peul se Irouver sur clia(|ue stalion-élénienlaire cela signifie

(iu'en prenanl un lerrain-écbantillon de grandeur égale a la station-

1

'

élémenlaire cbacune des /? especes a p de j)robabilité de se Irou-

ver sur cel écbantillon, si j) esl la prol)abilité de la conibinaison.

Entré les calculs pour soil 1, soit n especes par combinaison il y
a la nienie dilTérence (jue dans les calculs pour le lableau V ci-

dessus enlre ceux pour un cerlain nombre total de conibinaisons

dilTcrentes el ceux pour n fois ce nombre. Nos calculs suflisent

donc aussi pour le cas avec letfuel nous nous occupons; seulement avec

n especes par station au lieu dune, les courbes obliennent les menies

lornies pour des terrains-écliantillons n fois plus grands, si leur

grandeur en slations-élémentaires est exprimé coninie ])ourcentages

du nombre des conibinaisons: donc {|uand ils sont aussi grands

([ue dans nos calculs primaires, si Ton exprime la grandeur comme
pourcenlage du nombre d'espéces.

Cas 2 (A et H). Les suppositions ((ui ont nieiié a ce cas, correspon-

dent certes i)lut6t a une réalité dans la nature ([ue les conventions tres

schéniati((ues (fui nous ont servi jus{|u'ici pour nos calculs. La

supposition, ((u'cxactement le meme nombre d'espéces soient adaptées

ä clia([ue station dans tout Tespace de la variation est en elTet tres

peu vraisemblable. Il est plus semblable (|ue ce nombre varie de

station en station. Dans le cas (|ui nous occupe, cette variation

doit étre telle, (|ue si je regarde un nombre de stations se suivanl
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linéairement sur laxe des abscisses de la couibe do fréquence des

stations, le nomhre despeees correspondant est seiisiblement le meme,

niinporte oii je premie cet échantillon, et (jue les écarts soient acci-

dentels, non pas systématiques.

Une telle variation, comment alTectera-t-elle nos courbes? Il y aura

en vérité dans une étroite classe de fréquence tantöt plus, tantöt

moins d'espéccs que le nombre calculé. Mais comme la variation

n'a rien de systématique, les écarts positifs et négatifs doivent se

neutraliser, si les nombres de stations et despéces ne sont pas tres

petits et si nous ne calculons pas avec des classes de fréquences

trop étroites. Nous en avons employé cinq au plus. Nous osons

prétendre ({ue nos calculs sont applicables comme une bonne ap-

proximation aussi aux conditions qui correspondent au cas 2.

Gas 3 (A et B). Une supposition semblable a celle de Raunkler,

(]ue nous avons citée au debut, correspondrait ä notre cas 3. Les

facteurs prédominants d'un territoire, ce sont dans notre langage

les combinaisons les plus fréquentes. Or, si plus (ou moins) d'es-

péces sont adaptées a chaque station vers le sommet que vers les

•ailes de la courbe de fréquence des stations, cela serait une variation

systémati(|ue. Quelle forme une telle supposilion donnerait-elle a

nos courbes?

Supposons p. ex. que le nombre despéces adaptées a cliaque

station dans la cinquiéme classe de fréquence soit plus grand que

dans les autres classes. D'aprés la supposition A, chacune de ces

espéces aura la fréquence élevée des stations correspondantes, mais

leur nombre est plus grand qu'avec une répartition uniforme. Dans

nos courbes cela s'exprimerait par un haussement du second som-

met. D'aprcs la supposition B, n espéces auraienl a partager les

fréquences des stations correspondantes. Aucune delles nobtiendrait

donc les taux de fréquence de leurs stations. Cela veut dire, qu'un

nombre d'entre el les nobtiendront pas de fréquence suffisamment

élevée pour étre rangées dans la classe 5. Je n'ai pas eu la patience

d'aller plus au fond de cette éventualité, mais il me semble que le

resultat sera un abaissement du second sommet de notre courbe et

une augmentation dans les classes intermédiaires. En ce cas on

pourrait peutétre trouver des conditions moyennes entré les cas ex-

tremes A et B, oii les courbes seraient exactement analogues aux

courbes calculées.

On pourrait discuter sil est permis de remplacer la variation

continue par une variation a degres égaux, comme nous lavons fait
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par la (Uslribulion en classes des divcrses valeuis des facleurs écolo-

-gi(|ues. 1^11 le faisant, nous supposons au fond (fue le scuil dex-

•cilalion — (jue celle expressioii soit pemiise — pour rdVel dex-

fliire iine espeee donnée et (riiilioduire une aulre, soit le menie

pour toutes les espéces dun terriloire. (>orles ce nest pas le oas.

I! y a sans doute des dilTérences dans ce point. (^ependant, si ces

ilillérences ne sont pas systéniati((ues et pas trop grandes, les courhes

rasteraient, il mc semble, les nicnies. Que les ditlcrences ne sont

pas systcmati(iucs, veut dire ici (|ue les espöces adaptées aux con-

ililions les plus frccjuentes ne sont en moj^nne ni plus, ni nioins

susceptihles de saccommoder a des conditions variées, que celles

adaptées aux conditions nioins IVccpicntes. Le premier elTet sur la

courbe, les ditVcrences non syslcmali((ues devenant sensii)lement

grandes, serait, il me parait, de 1-aplatir, de la iaire moins courbée.

Avec des diHcrences systcmaticjues, on aurait sans doute a atlendre

des courbes fort dilTcrentes.

7, Variation de la prémisse principale.

Xous venons de varier de dilfcrentes manieres nos prémisses se-

condaires, mais jusquici nous nous sommes toujours tenus ä la

supposition {[ue Tliypothese fondamentale de récologie soit vraie.

Selon Ics conccjilions de Palmgrkn, le basard, sous d'autres formes

((ue de combinaison accidentelle des facteurs ccologi([ues, Tempor-

terail sur liniluence de ces facteurs. Xous voulons considérer mainte-

iiant (fuelles courl)es seraient a atlendre sous cette condition.

Regardons un territoire bomogene et uniforme, oii les valeurs des

facteurs écologi(|ues sont a chaque point les mémes. Une quantité

despeces soient adaptées précisément aux conditions offertes par ce

territoire. La répartition de ces espéces dans ce territoire doil donc

dépendre uni((uement des moj^ens de migration des espéces en

question, de leur force de produire des semences et de leurs fré-

quences dans les territoires servant de sources d'immigration.

Si toutes ces conditions étaient égales pour toutes les espéces en

question, toutes auraient la méme cbance. La courbe ii atlendre

serait, il me semble, une courbe normale de variation (binomiale)

donc avec un seul sommel, qui pour n espéces est silué au-dessus

d'une frécruence de %; cela pour des échantillons renfermant
n

cbacun 1 individu. Pour des écbanlillons de plus en plus grands
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le sommet de la couibe marcherait vers les laux de fréquences plus-

élevés. — Les courbes Irouvées empiriquement ont une allure

contraire.

Il me semble (juil n'y a quune ou deux possibilités simplement

intelligibles pour que la courbe réellement Irouvée résulte des dites

suppositions. L'une est la supposition (|ue les especes colonisantes

suivent déjä dans les territoiies avoisinants (sources dimmigration)

la »loi de distribution des fréquences», tandis que leur pouvoir

d'immigration, composé de la produclion de semences et de Teffec-

tivilé des moyens de migration, soit sensiblement pareil chez toutes.

L'autre supposition serait peutétre qu'elles aient toutes la méme
fréquence dans les territoires sources d'immigration et que leur

pouvoir de migration relatif varie d'aprés une courbe binomiale.

La premiére des suppositions n'est pas du tout invraisemblable,

mais elle n'explique rien. Elle demande, il me semble, comme
derniére cause un créateur qui Ta fait comme ca. L'autre suppo-

sition, au contraire, donnerait une explication, mais ne me parait

pas tres vraisemblable. Qu'il y a des différences dans le pouvoir

de migration des diverses especes, cela est certain. Mais pourquoi

ces facultés varieraient-elles d'apres une courbe normale de frétjuence?

8. Rapport entré surface et nombre despéces.

Palmgren et Jaccard ont trouvé cette regle: Plus un terrain-

échantillon que lon prend dans un territoire donné est grand, plus

les especes qu'il renferme sont nombreuses. Palmgren dit qu'il

pourra, daprés la surface, évaluer d'avance le nombre despéces

sur un terrain quelconque faisant partie de la contrée des »löv-

ängar» d'Aland »sans me méprendre plus que d'une ou de deux

dizaines d'especes». Le rapport entré surface et nombre despéces

serait d'aprés Palmgren et Jaccard une proportionalité, mais les

faits rassemblés ne suffisent pas a établir le rapport exact comme
Palmgren lui-meme Taffirme. Jaccard s'exprime a peu prés de la

mcme facon.

Jai cherché å établir quelle forme ce rapport devrait avoir d'aprés

les prémisses qui, ci-dessus, nous ont servi de point de départ pour

nos calculs. Certains chiffres contenus dans notre tableau V suf-

firont pour une approximation.

Supposons que les 100 échantillons, auxquels une ligne du ta-

bleau V se rapporte, förment un terrain continu. Pour le nombre
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prol)al)Ie ti'especes sur ce lerrain nous prenons le nombie d'espéces

sur lensemhle des 100 échanlillons, calculé d'apres la réparlilion

la plus prohable. i^Xous commeltons par la une faule; voir ci-haut

sous 2) Ces chilTres se Irouvent déja dans les colonnes 5 et 6 du

lableau V. Comme mesures correspondanles de surface nous pouvons

prendre directement les chilTres de la colonne 3 ou 4, parce(|ue des

chilVres relalifs nous suffisent. La courbe dressée dapres ces don-

nées est représentée par la fig. 2. Pour pouvoir faire une comparaison,

i'ai niarcpu'' dans la ligure (juehiues donnc-es enipiri(|ues de Palmgren,

extraites de son lableau II, p. 501 (territoire Leniland, le seul ou se

Irouvent toules les grandeurs dTles I

—

IV, grandeurs relativas d'apr6s

les indications de Palmgren p. 497; deux iles dont la grandeur ne

ressorl pas avec nelteté des indications ont élé supprimées).

-/oo

•Surfa ces —
Fig. 2, Rapport cntre surface et nombre despéces, O = valeurs calculces.

# = donnöes einpiriques de Palmgren.

Des courbes pareilles pourraient aussi étre extraites des tableaux

III et IV. Elles auraient la mcme allure.

.rattends avec grand intéret les recherches plus étendues que

Palmgren promet dans son mémoire cilé, ou bien chacjue autre

recherche fournissanl un plus riche materiel, quon pourrail com-
parer :i la courbe calculée. Dailleurs c'est assez clair (jue la courbe

reelle presentera en grands traits la ménie forine que la courbe

calculée. Un terrain d'une étendue O renferme forcément O %
d'especes. Plus sa grandeur augmenle, plus il peut en renfermer.

Mais si Ton est une fois arrivé a de si grands terrains qu'ils ren-

ferment vers 100 % des especes, la variation est a pen pres épuisce

et puis la courbe dolt asyniploticpiement se rapprocher de la valeur

100 %. Cesl la meme chose, il me semble, qui est exprimé d'une

autre facon chez Arrhenius (1918).

Sx-rnfl: Botanist: Tiilskrijt 192v. 2
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9. Resumé et conclusions.

Jai monlré que, partant de cerlaines prémisses, dont les deux

plus impoiiantes sonl que Thypothése fondamenlale de Técologie

soit valide et les lois de probabilitt' applicables, puis dont les autres

sont des simplilications nécessitces par le calcul, on aurait ä attendre

une répartition des especes dun territoire homogene quelconque

dans des classes de fréquence qui cadre parfaitement avec la »loi

de distribution des fréquences» trouvée empiriquement (1— 6).

Jai regardé, en passant, un peu les possibilités de déduire une

pareille répartition des suppositions contradictoires a la dite prémisse

principale, conceptions dues ii Palmgren, et j'ai cru trouver que

cela nest pas possible sans des suppositions, ou assez invraisem-

blables, ou menant å llij^pothése dun créateur (7).

J'ai montré, a Taide d'une mcthode d'approximation, que le rapport

entré surface et nombre d'especes a attendre d'aprcs les premiéres

suppositions (Ihypothese fondamentale de Técologie etc.) n'est pas

linéaire. Une comparaison avec quelques données empiriques de

Palmgren a été satisfaisante, sans ne rien prouver. Une comparaison

avec un materiel empirique plus riche serait intéressante (8).

Les conclusions que je veux tirer de cette petite recherche sont

d'une nature purement negative. Je prétends que toutes les con-

clusions quon a voulu tirer de la forme des courbes trouvées ex-

primant le rapport entré fréquences et nombre despéces coordinées

pendent absolument dans Tair, parcequ'une pareille forme résulterait

des suppositions contraires a celles ([ue Ton a faites. Si ces sup-

positions-lä sont vraies ou non, cela est d'une importance secondaire.

Elles ne sont ni impossibles ni contraires a Texpérience.

Le plus posilif que j'ose dire, cesl que certaines des explications-

conclusions quon a faites en partant des courbes empiriques citées

förment un exemple avertissant dune mauvaise sorte d'induction

scientifique.

Cela me méne a une conclusion générale:' il faut employer la

logique aussi en botanique. Meme une miHliode déductive est parfois

nécessaire. Linduction seule, pure et immaculée, ne suffit pas

toujours.
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SUPPLEMENT.

On peut chercher aiissi la relation ä altendre sons les mcmes
suppositions (lue ci-dessus entré la surlace choisie des aires-cchan-

tillons et le nonibre des stations (donc dapres nos suppositions pri-

maires: des espéces) »constantes», c. a. d. ((ui apparaissent sur

chacune de par e\. 100 aires-c-chantillons, Pour ((ue lon ail raison

d'attendre (|u'iine station api)araisse sur 100 aires dune grandeur

délinie (plulöt (|ue sur 99 ou tout autre nombre), sa probabilité

d'apparaitre sur une seule aire de meme grandeur, tirre par hasard,

doit otre plus grande que O/.ios (théoreme de Hhunouilli), donc sa

probabilité de ny pas parailre plus petite que 0, 005. De tels chilTres

ne se Irouvanl pas en assez grand nombre dans nos calculs (par-

ce([ue nous nous sommes arrotos a de plus petites surfaces), on peut

au lieu d eux prendre comme liniile le chiilVe correspondanl pour

des aires 100 fois plus petites: 1— (1 — /;)" — (),or)iG (correspondanl

ä (1 — /j)" = 0,;)i8i; (0,9484)^"*' = 0,005. Le raisonnement inclut une

approximation comme ci-dessus sous 2 et 8). Il est facile a lirer

des tableauxcalculs pour notre tableau V (non imprimés), ces re-

sultats:

Nombre total des sta-

tions
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Svensk Botanisk Tidskrift. 1920. Bd. 14, H. 1.

DE NORDISKA SAGITTARIA-ARTERNA.

AV

GUNNAR SAMUELSSON.

I. Två Sagittaria-arter.

Liksom de flesta valtenväxlers är även Sagittaria sagiltifolias ut-

seende mycket växlande, främst efter de yttre förhållanden, under

vilka individen leva. Ett stort antal av dess former har också be-

lagts med namn. Av dessa har i de svenska Hororna plägat upp-

tagas den av G. Wahlenberg i lista uppl. av »Flora Suecica» (P. 2,

1826) från norrländska älvar beskrivna S (eniiior. Dess diagnos

lyder (anf. st.) »floribus et priecipue fructibus minoribus, foliis line-

aribus: lobis posterioribus vel obtusis vel nuUis». Av senare flo-

rister blev väl denna växt i allmänhet uppfattad endast såsom en

ståndortsform utan större systematiskt värde, tills H. Lindberg (i

Meddel. Soc. Fauna et Flora Fenn., 27, 1901) klart påvisade, att

den utgjorde en från 5. sagitlifolia väl skild art, som vore identisk

med den redan år 1776 beskrivna S. natans Pallas. Lindbergs

utredning är mycket ingående, men torde vara föga känd för de

svenska botanisterna. Härtill kommer, att S. natans redan hunnit

att bli ganska ordentligt misskänd av de senare.

Lindberg omnämner (anf. st., sid. 70), att redan L. L. L.estadius

på etiketter urskilt Sagittaria natans som art under två olika namn.^

Även hänvisade Lindberg till ett i Bot. Notis. (1857, sid. 192) pu-

blicerat brev från L.estadius angående .Sa^///ar/«-formerna i Torne

älv, där denne bl. a. fäste uppmärksamheten på en vid Pajala före-

kommande form, utmärkt bl. a. genom »korta hjertlika ståndare, som
äro gula (icke bruna, som den vanliga har dem)», d. v. s. ett par av S.

natans' viktigaste karaktärer. I anslutning härtill uttalade tidskriftens

' I herbarier finnes den t. o. m. med ett tredje av L-kstadius givet artnamn.
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utgivare (Th. M. Fries) en förmodan, all en av L.kstaihus' former

kunde motsvara S. alpina Willd., en annan S. natans Mich. En

liknande uppfaltning uttalades av O. R. Fries (i Bot. Notis., 1858,

sid. 166), som funnit var. tenuior lämligen allmänt i trakten mellan
,

Torne och Kalix älvars nedre lopp. Han fann det »ej otroligt, det

den är identisk med S. alpina Willd. eller S. natans Mich. (hvilka,.

att dömma efter beskrifningarne, ej tjxkas vara tillräckligt skiljda)»

och rekommenderade dem »till nogare undersökning, för all möj-

ligen påfinna några mer egendomliga och konstanta kännemärken,

då dess geografiska utbredning tyckes häntyda på något eget».

Med hänsyn till dessa anmärkningar är att märka, att S. alpina

Willd. är identisk med S. natans Pall., medan 5. natans Mich. av

F. BucHENAU i monografien över Alismataceae i Englers »Pflanzen-

reich» (IV: 15, 1903) upptas som varietet av S. subulata (L.) Buch.

Efter Lindbergs uppsats blev Sagitlaria natans något mera upp-

märksammad även av de svenska botanisterna. Den infördes i

9:de uppl. av Th. O. B. N. Kroks och' S. Almquists »Svensk Flora

för Skolor» (1903) som S. sagittifolia var. natans. Och i C. A. M.

Lindmans »Svensk Fanerogamflora» (1918) är den upptagen som

art. På bägge ställena karakteriseras den genom flytblad med av-

lång skiva, smärre blommor och gula ståndarknappar, medan 5.

sagittifolia säges ha även flytbladen med pillik skiva samt rödbruna

ståndarknappar. Om frukterna namnes däremot ingenting. Enligt

Lindberg lämna dock dessa de allra viktigaste kännemärkena. Hos

S. natans äro de c:a 3 mm långa och 2,5 mm breda, kortsprötade,

mot basen avsmalnande, hos S. sagittifolia c:a 6 mm långa och 4,5

mm breda, försedda med tydligt spröt och (alldeles) oskaftade. Även

i F. BucHENAUS ovan omnämnda monografi upptas S. natans som art.

Som totalomdöme om Sagitlaria natans säger Lindberg (anf. st.^

sid. 69), att den är »en särdeles utmärkt, alltid lätt igenkänlig, från

S. sagittifolia mycket väl skild art». Oaktat jag ej haft tillfälle att

se den förra i naturen, har även jag blivit övertygad, att vi i den

nordiska floran ha två väl skilda Sagittaria-aiter. Men däremot

kan jag ej medge, att enskilda exemplar alllid äro så lätta att säkert

bestämma.

De båda Sagittaria-arierna förete i utpräglade fall en avsevärd

habitusskillnad. 5. sagittifolia har nämligen i regel utvecklade luft-

blad med divergerande, ofta långt utdragna, spetsiga basalflikar,

medan S. natans oftast har endast flytblad (utom de helt submersa).

När den senare arten har utvecklade luftblad, äro dessas basalflikar
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trubbigare och parallella— konvergerande. Men som l)ekanl före^

komma även hos S. sagittifolia ej sällan individ ulan alla lullblad.

Särskilt är delta fallet på djupare vatten. Jag hade i somras

(1919) rikt tilHalle atl i södra Dalarnes sjöar se alla övergångar

mellan rena vallenlormer av typisk na/ans-habitus och normala

kraftiga landformer. Norrul synas de rena vallenformerna av S.

sagitiifolid 1. o. m. vara vanligare än landformerna. Åtskilliga äldre

uppgifter om var. ienuior avse ulan tvivel sådana former, varför

dessa ej utan vidare kunna hänföras till .S. nalans. Och även under

senare år ha de givit anledning till förväxlingar. Sålunda tillhör det

allra mesla, som av Lunds Bolaniska Förening utlämnats såsom

S. naians, sådana vattenformer av .S. sagittifolia. Detta gäller främst

exemplar, insamlade vid Sollefteå (Ångermanland) åren 1908— 1910

av G. Johansson, vilket jag särskilt nämner, enär dessa torde vara

de enda, som i llertalet enskilda herbarier representera vS. natans.^

Angående dessa var jag länge mycket tveksam. De äro nämligen

genomgående i ogynnsamt utvecklingsstadium, med svaga blom-

ställningar, i allmänhet ulan utslagna hanblommor och utan fruk-

ter. Men efter granskning av ett stort material har jag fått viss-

hel om slån(iarknapj)arnas brunvioletla färg och deras storlek,

varigenom det blev fullt klart, alt det är fråga om en vattenform

av .S. sagittifolia. Delta bekräftas också av bättre utvecklade exem-

plar från samma fyndort, vilka meddelats mig av doktor H. W.
Sjögren (Sollefteå).

Ovan anfördes, att de svenska Hororna ange, alt ilytbladen hos

Sagittaria natans ha »avlång», hos vS. sagittifolia »pillik» skiva.

Detta är alldeles missvisande. Även hos den förra arten ha de

llesta bladen skiva med pillik bas, medan hos den senare ej sällan

blad förekomma alldeles ulan Jjasflikar. .lag har t. o. m. sett l)lom-

mande individ av fullkomligt säker vS. sagittifolia, där intet blad

haft utvecklade basaltlikar. Därför anser jag sterila exemplar säl-

lan vara säkert bestämbara. Delta är mycket beklagligt, då Sagit-

/aria-arlerna i nofra Fennoskandia ofta ej blomma och pä vissa

ställen, där de varit föremål för observation under varje år under

ett ])ar årtionden, blommat endast under någon enda särskilt varm

sommar och även då ytterst sparsamt, så vid Lillhärdal i Härje-

dalen (enl. S. J. Enandkr) och Jockmock i Lule Lappmark (enl.

O. Vesterlund).

' Däremot äro exemplar från Boden och PiteA, som likaså gått i byte, äkta

S. natans.
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För att fullt säker bestämning av Sagitturia natans skall vara

möjlig, åtminstone i herbarier, anser jag förekomsten av utvecklade

frukter eller utslagna hanblommor vara nödvändiga. Några frukter

av de bägge arterna äro avbildade å fig. 1. Den praktiskt mest

användbara karaktären för arternas skiljande ligger emellertid i

ståndarknapparnas färg. Fullt skarp är den likväl icke.

Alla individ av Sagittaria sagiltifolia ha icke klart brunvioletta

ståndarknappar. Ljusare färgtoner förekomma även. Jag har sett

dylika exemplar såväl i naturen som i herbarier. Hos herbarie-

exemplar har jag t. o. m. iakttagit ståndarknappar av en snarast

gråvit färg, där dock själva knappbandet uppvisat en mörkare, i

violett stötande ton. Jag har sett eljest fullkomligt typisk S. sa-

gittifolia från södra Sverige, som förhållit sig på detta sätt. Och
hos de nordsvenska formerna med flytblad synes en sådan färg.

a b

Fig. 1. Sagiftaria-fTnkter (fl

b Pielavesi (1901 H. Lindberg)], c, d S. sagittifolia [c Uppsala (1856 J. E. Areschoug),

d Norrköping (1906 G. E. Du Rietz)]

c d

a, b S. natans [a Neder-Kalix (1858 O. R. Fries),

efter herbarieexemplaren att döma, vara mycket vanlig. Likväl

tror jag ingen anledning finnas att betrakta dessa såsom verkliga

övergångsformer mellan arterna. Snarare kan ståndortens beskaf-

fenhet vara av någon betydelse.

I de nyssnämnda fallen av ljusare färg hos Sagittaria sagittifolia^s

ståndarknappar har det aldrig varit fråga om den klart gula färg,

som utmärker alla fullt säkra exemplar av .S. natans, som jag sett.

Men även sådan kan förekomma. Fil. mag. Erik Almquist (Upp-

sala) anträffade nämligen i slutet av juli 1919 i Trollbosjön i Hede-

mora (Dalarne) bland massor av S. sagittifolia några individ, som
han på grund av de gula ståndarknapparna ansåg tillhöra S. natans.

Ett par pressade exemplar förelades mig, och oaktat dessa alldeles

hade utseendet av S. sagittifolia, ansåg jag mig tvungen ansluta

mig till insamlarens uppfattning, fastän fyndet av S. natans så långt
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åt söder föreföll mig synnerligen märkvärdigt. Lyckligtvis hade

jag själv något senare på sommaren tillfälle att besöka Trollbosjön.

Och efter myckel sökande återfann jag den ifrågavarande växten

mvcket sparsamt på ett par punkter nedanför Trollbo, på den nu

torrlagda stranden. Genast lick jag ett bestämt inlryck av att det

rörde sig om en al bi nos-form av .S. sagitlifolia. Kn noggrann under-

sökning bar också till fullo bekräftat denna uppfattning. Blad-

formen var alldeles densamma som hos kringväxande i allo typisk

i\ sagiltifolid. De nästan mogna frukter, som nu förekommo, voro

både till form och storlek av den typ, som utmärker denna art.

Det var endast alla delars ljusa färg, ulan spår till anthocyan, vil-

ken även sträckte sig till slåndarknapparna, som betingade det

främmande utseendet. Redan i och för sig är ju förekomsten av

en dylik albinos-form av ett visst intresse, men betydelsefullare är

den för artsystematiken, där den bl. a. visar, att en säker bestäm-

<ning ej får grundas på en enda karaktär.

2. Sagittariaarternas utbredning.

LiNDBKHG uppräknar (anf. st., sid. 70—72) alla orter inom Fenno-

-skandia, varifrån han setl exemplar av Sagittaria natans i Hb.

Holm. och Hfors. lUom från f^inland anger han den från sex

svenska fyndorter i Ångermanland och Norrbotten. Utöver vad

LiNUBKHG här meddelat kan intet anses vara säkert känt om Å\

natans' utbredning inom Sverige. Senare (1915) bar han även re-

viderat materialet i Hb. Ups. Min förnyade och utvidgade revision

av museernas material har tyvärr bringat mycket lilet nylt i dagen

angående S. natans' utbredning inom Sverige. Ej heller har jag

genom att hänvända mig till åtskilliga enskilda samlare lyckats in-

hämta något väsentligt nylt om denna art. Däremot har jag på

detta sätt lyckats erhålla en hel del hållpunkter för klarläggandet

av S. sagittifolia^s utbredning i norra Sverige. Härom har man vetat

helt enkelt ingenting, sedan .S. natans avskilts från denna art. Men
man synes allmänt ha postulerat, alt åtminstone all i övre Norr-

land förekommande Sagittaria är .S. natans. Delta är emellertid

alldeles oriktigt.

Om Sagittaria natans' synekologi äro vi mycket litet underrättade,

och själv har jag aldrig setl den växa. Den bästa skildringen av

dess uppträdande är given av T. F^keidknfklt, som beskrivit vege-

lationen i den till större delen myckel grunda Persöfjärden nära
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Luleå och även meddelat en karta över densamma (i Meddel. fr_

Kung). Landlbruksstyr., 195, 1915). Här uppträder S. natans i storai

massor — jag har sett exemplar härifrån — tillsammans med bl. a.

Sparganium- och Itricularia-arier, Myrioplujllum spicaiiini, Niiphar

liiieiim och piimilum, Xijmphaea »alba», Potamogeton grammens^

natans, perfoliatus, praelongus och zosterifolius osv. Anmärknings-

värt är, att Phragmites commiinis och framför allt Scirj)us lacnstris

bilda rena och täta bestånd längs stränderna i en utsträckning, som
är ganska ovanligt så långt norrut. Enligt meddelande av fil. mag.^

E. Marklund och fil, mag. E. Almquist (Uppsala) uppträder S^

natans på intill 2 meters djup i åmynningar samt vikar och sjöar,,

som slå i förbindelse med älvarna, allmänt och i stor mängd kring.

Piteå och Boden samt Torne älvs nedre lopp. Mera sällan tyckes

S. natans växa på torrlagda stränder, men är dock känd även i

landformer.

Sagittaria sagittifolia växer helst på grundare vatten, kansker

t. o. m. främst på så grunt vatten, alt den fram på sommaren
kommer att stå på det torra. Men även den kan växa ute i sjöar

och åar och där bilda rätt täta bestånd. I sydligare delen av'

Sverige är den då i regel vatlenöverståndare, medan den längs d&

nordsvenska älvarna ganska allmänt uppträder även som ren flyt-

bladsväxt på alldeles samma slags lokaler som .S. natans. I från

älvarna avsnörda sjöar, där älvvattnet åtminstone under högvatten

står upp, kan den sålunda uppträda i oerhörd individrikedom. För

att ge en föreställning om vegetationen i en sådan sjö vill jag med-

dela ett och annat från Trollbosjön i Hedemora (Dalarne), grundat

på iakttagelser av mig själv och fil. mag. E. Almquist (1919).

Trollbosjön står genom en kort å i förbindelse med Dalälven,,

och dess vattenstånd är så gott som helt beroende på älvens.

Sjöns stränder äro ytterst långgrunda, så att man endast på få

ställen kan komma ut på densamma med båt (ekstock). Dess djup-

uppges uppgå till högst 3 meter, men överstiger i allmänhet ej

1 meter.

Längs Trollbosjöns stränder förekomma inga vassbänkar — var-

ken vass eller säv iakttogs. Endast på några få ställen, särskilt

efter sydvästra stranden, såg jag några mindre bestånd av Equi-

setum fluvialile.

Från stranden lägger man främst märke till de oerhörda mas-

sorna av flytande sparg;\nier: rena mattor av Sparganium simplex-

{närmast stränderna), Friesii (med väl utvecklade frukter ^% 1919)
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rriiktl)il(ining). Pa de öppna Häckarna mellan dessa (inner man de

flytande l)laden av SayilUtria sugitlifolia i stora mängder över stora

vtor. De nu nämnda äro sjöns enda nylbladsväxter av större be-

tydelse. Av de helt nedsänkta långstamsväxterna fann jag blott två

spela någon större roll. Särskilt pä något djupare vatten upptiäder

Mijriopbijlliun alivrniflonim rikligt. Betydligt viktigare är dock Elodea

canadensis. Denna, av de kringboende betecknad som »sjöpest»,

uppträder i sådana mängder, alt den så gott som omöjliggöi- allt

fiske. Allra rikligast såg jag den mot utloppet. Viixten iakttogs

av de kringboende först för 5 ä 6 år sedan (troligen 1914), första

året i ännu större mängd än nu. Den i)loniuiade vid mitt besök,

dock ej särdeles rikligt.^

Även själva botten av Trollbosjön är till stor del alldeles täckt

av vattenväxter, i främsta rummet Isoctes echinosporum och Siibulariu

aiiiialica. Mycket utbredda äro också Elatine Uijdropiper och ///-

andra samt Scirf)us acicularis. Och särskilt att döma av de blad-

massor av IsolHes laciislre, som funnos hopdrivna i Sparganium-

mattorna, synes även denna art fläckvis förekomma rikligt. Övriga

ute i själva sjön iakttagna arter äro blott: liiilomiis umhellatus,

Callitriclie autiimnalis, Oenanthe aqiiatica, Pohjgoniiiu ampliibinniy

Potamogeton perfoliatus och piisilliis, Rai^iinciilns peltatiis och 'rep-

ta ns'-.

Sagillaria nalans har inom Fennoskandia en utpräglat östlig ut-

bredning och iir här endast funnen i Sverige och Finland samt an-

gränsande delar av Ryssland (fig. 2). Jag har sett säkra exemplar

från följande ställen inom Sverige.

Angcrnianlanci. lijärtrå: Slrinnsfjärden (1856 W. V. I^^ristcdt o. C. V.

Liestadius ; Själevad 1853 V. F. Holm;.

Norrbotten. Piteå: fJohii Svensson, 1908 E. Lundberg, 1916 F. O.

Westerberg", i l^ite älv (1898 P. Johansson), Strömnäsvik 1869 A. N. Lund-
ström); Luleå (J. A. Waldenström); Neder-Luleå: Person (1898 N. Sylvén);

Över-Luleå: Boden (1890 II. Thedeniiis, 1913 E. Xyslcdt . Bodträsket (1898

och 1913 N. Sylvén); Ncder-Kalix: Sangis älv vid Espinärä 1858 O. 1^

' Elodea har av mig under de senare uren anträffats som en verklig karaktärsväxt

i åtskilliga bäckmynningar och sjöar längs älven, från Gustafs till Hedemora. Den-

lilla sjön Fatburn i Husby är nu med undantag av ett mindre parti i mitten helt

utfylld av densamma (enl. E. Almquist 1919).

De med * utmärkta äro blott iakttaj^na av E. Almquist '7t 1919.
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Fries); Torneå (1821 Rydman); Karl-Gustav: Karungi ^1856 L. L. Loesta-

dius); Över-Torneå: Ruskola (1856 och 1858 L. L. Licstadius); Pajala: Kengis

vid Koberginranta (1852—1856 L. L. Locstadius).

Dessutom äro med största sannolikhet hithörande exemplar sedda från

Norrbotten: Hdefors: Aminne i Lule älv (1901 A. Frisendahl) och Lule
Lappmark: Jockmock: Aborrsundsviken i Lilla Lule älv (1910 O. Vester-

lund).

Lindberg (anf. st., sid. 71) upptar Sagittaria nalans för 18 ställen

inom Finland och 8 inom Ryska Karelen. De finländska lokalerna

fördela sig på Satakunta, Södra och Norra Savolaks, Ladoga-Kare-

len, Norra Karelen, Norra Österbotten och Kemi Lappmark. Inom

.alla dessa provinser, utom den sista, har arten sedan dess anträffats

Fig. 2. Sufiittdvia natans i Fennoskandia.

på nya ställen, huvudsakligen enligt exemplar i Hb. Hfors, vilka

åt mig godhetsfullt förtecknats av fil. doktor W. Brenner (Hel-

singfors).

Utom från några i Hb. Hfors företrädda fyndorter i nyssnämnda pro-

vinser har jag sett S. nettons från Södra Savolaks: S:t Michel (1884

K. J. Ehnberg) och Norra Österbotten: Över-Torneå (1909 I. Montell);

Rovaniemi (1909 Br. Schiitt). Dessutom är den sedan 1901 nyfunnen i

fyra provinser i Finland (enligt exemplar i Hb. Hfors), nämligen:
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Södra Tavastland. Ilcinola: mellan badhuset och siinhuset (1909'

B. Nyberg h\

Norra Tavastland. Karstula: mynningen av Kiminkijiirvis avloppså

(1911 G. Marklund).

Södra Österbotten. Overmark: ån 1911 och 1912 A. Lindfors).

Kajana-Österbotten. Kuhmoniemi: .Muustajärvi (1910 K. J. Valle ;

Sotkamo: vid ångbåtsbryggan ,1905 H. Lindberg ; Suomussalmi: Juntus-

ranta ;1909 O. Kyyhkynen).

Även utbredningen av Sagittaria sagillifolia inom Fennoskandia

har jag sökt utreda så noggrant som möjligt. Delta har varit

ganska besvärhgt, då det visat sig, alt Horornas uppgifter för många
trakter äro synnerligen opålithga. I flera landskap, där växten

uppges vara allmän, har den visat sig vara mycket ojämnt utbredd.

Jag har därför särskilt lagt an på att från sådana Irakier uppbringa

ett så stort antal specialfyndorter som möjligt. Delvis har jag här-

vid gått så tillväga, att jag anmodat läroverks- och seminarie-

lärare alt ur elevherbarier insamla uppgifter. Delta har slagit

mycket väl ut och — vågar jag påstå — i detta fall också givit

ett fullt pålitligt resultat. För uppgifter av detta slag har jag främst

att tacka lektorerna K. Falck (Linköping), M. O. Floderus (Västerås),

O. Holm (Umeå) och E. Teiling (Strängnäs) samt adjunkterna E.

Broddeson (Örebro) och E. Ernström (Karlstad). De mest omfat-

tande uppgifterna i övrigt har jag för Sveriges vidkommande mot-

tagit av lektor F. E. Ahlfvengren (Stockholm), (il. mag. Erik Alm-

QUisT (Uppsala), lektor H. W. Arnell (Uppsala), med. lic. Selim

Birger (Stockholm), direktör A. Hulphers (Skövde), statsgeolog

H. E. Johansson (Stockholm) och rådman Sten Svensson (Falken-

berg). Dessutom har jag naturligtvis utnyttjat, vad jag själv sett i

naturen och de stora museerna, samt litteraturens uppgifter. Då
de senare för norra Sverige i några fall möjligen avse Sagittaria

natans, har jag på kartan (lig. 3) för Norrlandslandskapen norr om
Dalarne och Medelpad med icke fyllda cirklar utmärkt de fynd-

orter, varifrån jag icke sett säkra exemplar.

För de övriga nordiska länderna har jag fått mottaga samman-
fattande uppgifter av följande personer. Avdelningsgeok-g Knud
Jessen (Köpenhamn) har meddelat mig utdrag ur det stora av

»Topografisk Botanisk Undersagelse» hopbragta materialet från

hela Danmark. Konservator Ove Dahl (Krisliania) och professor

J. IIolmboe (Bergen) ha efter herbarier och litteratur angivit ut-

bredningen i Norge, För Finland åter har jag på kartan endast

inlagt orter, varifrån av H. Lindberg godkända exemplar finnas i
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Hb. Hfors, vilka förtecknats av fil. doktor W. Brknner (Helsing-

fors). Här äro nämligen litteraturens uppgifter alltför osäkra på

grund av möjlig förväxling med Sagittaria natans.

Att här uppräkna alla för mig kända nordiska fyndorter för Sa-

gittaria sagittifolia skulle l)li alldeles för vidlyftigt. Några anmärk-

ningar till kartan bör jag dock ge. Särskilt anser jag mig böra

omnämna några nya fyndorter från trakter, där växten äi- sällsynt.

Vidare kan det vara skäl att uppräkna alla punkter i Norrland,

varifrån jag sett säkra exemplar, detta med hänsyn till förekomsten

av S. natans.

Sverige.

Skåne. Arten uppges i Hororna utan vidare vara allmän. Enda in-

skränkningen, jag funnit angiven, är i N. Liljas »Skånes flora?' C2:dra

uppl., 1870), där växten säges saknas vid Broby. Jag känner ingen f3'nd-

ort i hela den norra skogsbygden, ej heller i mellersta östra Skåne
(Linderödsåsen osv.). Mest utbredd är den i sydvästra delen och efter

Rönne å.

Bleking. Enda mig bekanta fyndorter äro de bägge gamla: Sisse-

bäck och Karlshamn (enl. F. Svanlunds »Förteckning öfver Blekings

fanerogamer och ormbunkar», 1889).

Småland. Endast i Tjust är den mera utbredd. Nya fyndorter:

Ukna: Storsjö (1914 C. E. Gustafsson); Gamleb}' (1888 Hj. Pettersson);

Blackstad (enl. H. E. Johansson). Dessutom är den i Kalmar län känd
från ett par ställen i vardera Sevede och Södra Möre härader (enl. M.

G. Sjöstrands »Calmar läns och Ölands flora», 1863). Från inre Små-
land hittills blott uppgiven för Skatelöv (enl. X. J. Scheutz i Bot. Xotis.,

1871, sid. 144) och Jönköping (enl. C. O. voN Porat i »Jönköpings Histo-

ria», h. 2, 1915). Härtill kan jag blott lägga två nya: Björkö: Rynings-

näs (enl. H. Janzon enl. K. Falck); Linderås: Göberg lenl. anteckning av

S. L Ljungh i ett exemplar^ av A. J. Retzius' »Florre Scandinavi?e Pro-

droraus» (1779), vilket tillhör Botaniska museet i Uppsala].

Östergötland. Arten synes vara tämligen allmänt utbredd genom
hela landskapet, möjligen med undantag av skogstrakterna i norra och
södra delarna.

Halland. Alla fyndorter ligga vid eller helt nära kusten, där växten

ej är alltför sällsynt i åarna (enl. F. E. Ahlfvengren, H. E. Johansson.

St. Svensson .

Västergötland. Från stränderna av Vänern och Göta älv (ända till

Göteborg; äro så många fyndorter kända, att arten där kan betecknas

som allmän. Även i den egentliga Västgötaslättens sjöar och åar tyckes

den vara mycket spridd. Eljest är den sällsynt och endast känd från

Alingsåstrakten och Kinna (enl. A. Rudbergs »Förteckning öfver Väster-

götlands fanerogamer och kärlkryptogamer», 1902). Dessutom uppges den

* Detta är synnerligen rikt på ej publicerade växtfyndorter i norra Småland

(främst Tranåstrakten) och västra Östergötland.
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för Sandlicm anf. .sl.\ men cnlij^l nu-dciclande av professor ('.. F. O.

NonDSTKDT Lund) är den här vid l)rvg,ij;an i (irinislorpssjön) av honom
»för mån^a år sedan phinlerad^.

Hohuslän. Knda säkra fyndort har varit llisån vid IddevaUa (enl.

Th. o. H. N. Krok i Hot. Notis., 1807, sid. 23\ Härtill kunna läg<,'as tvä

nya: Ljung: Ljungan IScSO Th. O. B. N. Krok); Bäve: Bäveån (enl. J. K.

Palmer».

Dalsland. I \ änertraUtcn är den allmän. I bergstrakten är den

känd blott trän tvä ställen: 1-Yöskog: Kristinedal enl. L. M. Larssons

»Flora öfvcr \Vermland och Dal, 2:dra uppl.. 1SG8; Ärtemark: Bengtsfors

<enl. J. Henriksson .

Värmland. Allmän i Vänertraklen, genom hela Fryksdalen till Torsby
<enl. E. Ernström) och nedre delen av Älvdalen, där den förekommer
jitminstonc till Fkshärad (enl. L. M. L.VR.^^sox, anL st.). Enligt (L E. RiNGirs

linnes den i Östmark (Bot. Notis., 1888, sid. 111) och enl. .1. A. O. SkÅr-

M.\N i Vitsand (Sv. Bot. Tidskr., 6, 1912, sid. 88). Efter Byälvens

vattensystem är den känd ända till Eda: B3'sjön (enl. E. Ernström). Från

iiela liergslagen känner jag den blott från Filipstad (C. F. Elmqvist).

Närke. I alla Närkcsllororna uppges den vara allmän. Men detta

<?äller tydligen endast om de lägre, egentliga kulturbygderna. Jag kän-

ner den blott från Iljälmartrakten, Kvismaredalen, Sotterns omgivningar
samt Kräklinge: mångenstädes i Täljeån (enl. Axel Ericsson enl. E.

Broddeson);. Viby (1900 E\v. Steyern); Hackvad: Skarby.sjön (1852 O. G.

Blomberg); Askersund: Avik (1871 A. S. Trolander).

Södermanland. Arten synes vara åtminstone tämligen allmän i så

gott som hela landskapet. De inre delarna äro otillräckligt kända. TN'd-

ligen är den mera sällsynt i de yttre delarna av SöderLuirn och saknas
troligen helt i skärgården.

Upi)lan(l. I större delen av detta landskap är den allmän. \n-

märkningsvärt är, att ingen fyndort föreligger från kusttrakten mellan
Osthammar och Lövstabukten, där dock särskilt Erik Almquist gjort

omfattande exkursioner. I den egentliga skärgården synes den alldeles

saknas.

Västmanland. Allmän i Mälartrakten och slättbygderna går den
efter Kolbäcksän ända till Dalagränsen och efter Hedströmmen åtmin-

stone till Skinskaltebergs bruk (1891 O. B. Santesson). Enda fyndorter i

A'ästra Bergslagen äro Noratrakten (enl. G. V. Göthlin m. fl.) och Hjul-

sjö: Vasselsjön (enl. G. Erdtman).

Dalarne. Främst genom egna undersökningar känner jag den från

ett mycket stort antal punkter, de allra flesta belägna vid eller tämligen

nära Dalälven, nämligen till Orsa (enl. K. .lohansson m. 11. "i och Malung.
Dessutom känd frän några ställen utefter Kolbäcksän, Vanan och Toftån
^amt vidare vid Ore: Dalfors (enl. O. Vesterlund .

Gästrikland. I de lägre delarna tydligen ganska allmän; känd till

Ockelbo (enl. J. Måhlcn enl. H. W. Arnell).

Hälsingland, .\tminslone spridd längs kusten och älvarna. — Ide-

iior: Saltvik i Dclångersån 1911 A. Nordström); Alfta: Kyrktjärn (1917

I R. Aulin); .lärvsö: Ljusnan (1889 C. O. Schlyler, 1891 R. Jäderholm)
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och Lillälven (1897 A. J. Douhan); Ljusdal: Borr i Ljusnan (1919 G.

Lidman).

.Medelpad. I^j sällsynt vid kusten och länj^s älvarna, efter Ljungar»

åtminstone till Borgsjö (jfr E. CoLLiNr)Ki{s »-.Medelpads flora». 1909). —
Stöde: (1891 S. Ruuth), Nedansjö anhalt 19UÖ E. Collinder,; Borgsjö:

Johannisberg il914 E. Adlerz).

Ångermanland. Känd endast från kusten samt Angermanälven och

dess bifloder, till Bodum (enl. H. W. Arnell ; — Säbrå: Gådeå (1912 Th.

Lange), Kragom (1906 T. A. Tengwall); Nora (1843 L. L. Ltestadius'; Skog:

Storsjön (1856 R. F. Fristedt och C P. Lsestadius); Gudmundrå: Östby-

dal (1918 Verner Norén); Ytterlännäs: Nyland (1916 Bertil Norgren); över-

lännäs (1909 G. E. Söderholm ; Sollefteå: (1908—1910 G. Johansson, 1911

C. Pleijel), Risönviken (1909 o. 1919 H. NV. Sjögren!; Fjällsjö: Backe (1919 N.

Johnsson}; Nordmaling: Levar (1918 Gullbrand Hedman .

Västerbotten. Torde vara rätt allmän efter älvarnas och åarnas-

nedre lopp. — Umeå:^ (1916 Birger Edin), Böle (1917 Knut Granberg)^

Böle-skogen (1918 Helmer Edlund), Tavelsjö sjö (1918 Carl Erland Snell-

man); Degerfors: Vindeln 1912 och 1919 A. Th. Vifell); Bygdeå: Rataskär

vid Ratan 1868 Th. O. B. N. Krok), Rickleån ovanför Överklinten (1913)

och vid Robertsfors' såg (1914 S. Grapengiesser ; Skellefteå: Ursviken

(1913), Lejonström (1919 K. Falck).

Norrbotten. Utbredningen inom detta landskap är ytterst klent

känd. Så gott som alla äldre uppgifter torde avse Sagitlaria natans. —
Piteå (1871 A. N. Lundström}; Neder-Luleå: Person 1898 N. Sylvén)-

Neder-Kalix: Nyborg (1909 F. Block).

Härjedalen. De enda uppgilterna om Sagiitaria sagittifolia i delta

landskap ha lämnats av K. F. Thedenius (i Vet.-Akad:s Handl. för år 1838,

sid. 3.5 och 62), nämligen .\lvros: Kolsätt och Tännäs: Funäsdalssjön.

Dessa fyndorter vill S. Birger {i »Härjedalens kärlväxter», 1908, sid.

66) hänföra till S. natans på samma sätt som ett par nyfunna lokaler i

Lillhärdal och Hede. Men enligt meddelande av doktor Birger stöder

han denna uppfattning endast på förekomsten av flytblad hos de av

honom sedda exemplaren. Trots hänvändelse till flera botanister, som
sett växten i Härjedalen, har jag ej lyckats få se något exemplar. Det

oaktat är jag ganska övertygad, att samtliga uppgifter hänfcra sig till

S. sagittifolia, varför jag också inlagt dem på kartan över denna art.

Jämtland. Uppges av P. Olsson (i Vet.-Akad:s Öfvers., 1884, sid. 126,.

och 1896, sid. 145) för fem ställen till Mattmar och Hammerdal. Som
bekant vidlåder en viss osäkerhet Olssons uppgifter, men som ingen av

Sa^z7/a/7o-lokalcrna förefaller mig osannolik, har jag inlagt alla på kar-

tan. Från Håsjö uppges växten även av E. A. Selberg (i Bot. Notis.,

1857, sid. 72). Enligt meddelande av lektor Olsson till doktor S. Birger

har han själv sett växten i Håsjö: Singsjön. Intet Jämtlandsexeraplar

tjxkes finnas tillvarataget.

* Alla exemplaren från Umeå, lik.som ytterligare några från samma trakt men

utan angiven insamlingsort, ha ur lärjungars herbarier ställts till mitt förfogande-

av lektor O. Holm.
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Åselc I.;i ppmnrk. C. Melandkk uppger (i Bot. Notis., 18<S1, sid. 113)

Safjittarid li;in trakten av Malgoinajs vastända. I Hb. Ui)s. finnas exem-

plar frän Ascle (1911 Tli. Wolf, 1913 J. G. (iunnarsson\ varav ett blom-

mande, men de äro så föga utpräglade och i clt sådant stadium, alt jag

ej vägar säkert bestamma dem, fastän jag finner dem med största san-

nolikhet höra till S. sogittifolia.

Lycksele Lappmark. C. Melander uppger (i Bot. Notis., 1881, sid.

113 och 1883, sid. 212) växten för Lycksele och Siksele. Intet exemplar

är av mig sett.

[Torne Lappmark. C. P. L.ESTADius uppger i >Bidrag till känne-

domen om växtligheten i Torneå Lappmark» (18(50, sid. 42) Sagitlaria

saqillifolia för Karesuando: Orjanpuudas (»steril»). Som uppgiften lika

väl kan avse .S. lutlans, har jag ej upptagit den på kartan.

J

Danmark.

Växten är känd endast från Sja^Iland, Fyen och Jylland. Ingen fynd-

ort föreligger från j)lalser utanför karlgränsen. Kxri) Jes.-<en skriver

till mig följande: ».Vrlen er ulbredl i vore större Aaer, navnlig i Jyl-

land. I disse er den dog sikkert hyppigere end Punklerne läder for-

mode, da don ofte er almindeligst i Formen vallisneriifolia, der forer en

ren Undervandstilvicrelse og aldrig danner Luftblade eller Blomster».

Norge.

Arten är helt inskränkt till Östlandels lägre delar och ingenstädes

allmän. Sin nordgräns har den i II edem arken vid Glomraen (Grue i

Solör^ och sin västgräns i trakten av Porsgrund (allt enl. Ove Dahl).

Dock bör dessutom anmäikas, alt M. N. Blytt i »Norges Flora» (l:sle

Deel, 1S()1, sid. 280 från KrisUanssand omtalar meget tyndc länge Blade,

som jeg ogsaa har antaget for henhorende til Sagillaricn.

Finland.

Här är Sagitlaria sagillifolia givetvis betydligt mera utbredd än vad

kartan hg. 3) utvisar. Dock torde denna ge en ganska god bild av

tolalulbredningen, om det tillägges, att arten är känd även från åtskil-

liga ställen utanför kartgränsen i östra Finland och angränsande delar

av Hyssland, i norr till Kem i Pomoriska Karelen. 1 öster synes den

dock vara mindre allmän än S. natans. Nordligaste säkra fyndort för

Sagitlaria sagillifolia, samtidigt den nordligaste i hela Fennoskandia, är

belägen i Kemi Lappmark vid sammanllödet av Ounas- och Aakenusjoki

i Kiltilä. Anmärkningsvärt är, att arten synes saknas på Åland. Den

uppges visserligen vara funnen i Jomala: Dalkarby, men den främste

kännaren av Alandsfloran, docent A. Palmgren Helsingfors), har med-

delat mig, alt han själv aldrig funnit växten och även betraktar den

äldre ujjpgiften såsom föga trovärdig.

Sagitlaria sagillifolia iir alllså utbredd över slörre delen av Dan-

mark, Finland och Sverige, men saknas dock i de högsta och
Svensk Boianink Tidxhift nrj». 3
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Fig. 3. Sagittaria sagittifolia i Norden. Xågra fyndorter i norra Sverige, varifrån
exemplar ej blivit sedda av förf., utmärkta med icke fyllda cirklar.
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nordligaste delarna. Likaså saknas den i största delen av Norge.

Högsta kända fyndorten är Funäsdalssjön i västra Härjedalen,

583 m ö. h.

På grundval av ovanstående utredning om de bägge Sagillaria-

arternas utbredning inom Norden vill jag nu våga att något disku-

tera orsakerna till densamma. Härvid kan jag i rätt stor ut-

sträckning stödja mig på ännu ej ofTentliggjorda studier över våra

högre vattenväxters utbredning, varmed jag under sista tiden varit

sysselsatt.

vSa^/V/a/m-arternas utbredning inom Norden bestämmes utan tvi-

vel främst av deras: 1) invandringshistoria, 2) värmekrav och

3) näringsekologiska fordringar.

Om Sagittaria sagittifolias invandringshistoria är föga att säga.

Den torde ha invandrat från både söder och öster under ett tidigt

skede av postglacialliden. Troligen har den under värmeliden haft

en större utbredning än nu. Jag har redan ovan framhållit, att

den sällan blommar vid sin nordgräns och ännu mera sällan, om
ens någonsin, där utbildar mogen frukt. Säker sådan känner jag

från Sverige ej norr om södra Dalarne.

Sagittaria natans är uppenbarligen en östlig invandrare. Vissa

drag i dess utbredning, särskilt de stora luckorna i Öster- och

Västerbotten, kunde då tänkas sammanhänga med en så sen in-

vandring, att olika invandringsströmmar, som kunna ha förekom-

mit, ej hunnit mötas. Men en sådan förklaring är icke hållbar.

Artens lätt igenkänliga frukter äro nämligen anträlTade i lorvav-

lagringar på åtminstone fyra ställen i Finland, varav tre i inre

delen av Mellersta Österbotten, där den i nutiden synes saknas

[jfr H. Lindberg i Finska Mosskull. Årsb., 1911, sid. 281, och

Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh., 58 (1915—1916), C:2, sid. 10; A. L.

Hackman i Acta Forest. Fenn., 12:1, sid. 160]. Tillsammans med
S. natans äro på dessa ställen funna rester av en mycket rik och

värmefordrande vatten llora, vars allra märkligaste arter äro Najas

flexilis och tenuissima, bägge i nutiden inskränkta till sydligaste

Finland (A', flexilis även i Onega). Enligt Lindbkrg härstamma de

av honom beskrivna fynden från ett avlägset tidsskede (ancylus-

liden), varmare än det nutida. På sätt och vis företer alltså S.

natans^ nuvarande utbredning vissa, dock mycket oklara, reliktdrag.
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Sagiltaria-arlernas värmekrav lönar del sig föga alt diskutera.

Alt <S. sagittifolia ej ställer alltför stora sådana framgår tydligt av

dess ulbredning. All del ej är dessa, som hålla den borta från

större delen av del sydsvenska höglandet, finner jag uppenbart.

Får man döma av den omständigheten, att S. natans ej sällan är sam-

lad med mogen frukt ända uppe i Norrbotten, så skulle denna art

snarare ställa mindre värmekrav. Och då den är anträffad ända

uppe i Pajala, Kemijärvi osv., så finner jag det vara tydligt, att

utbredningsluckorna i Väster- och Österbotten ej kunna vara be-

tingade av klimatiska orsaker.

Särskilt inom Sverige och Norge sammanfaller utbredningen av

Sagittaria sagittifolia mycket nära med lerornas. Man jämföre fig. 3

med t. ex. kartan (N:o 5) över »Fennoskandias lösa jordlager» i

»Allas öfver Finland» (1910)'^ eller den av C. J. Anrick (Ymer 1919^

ta vi. 1) meddelade kartan över Sveriges åkerareal, som även den

på ett intressant sätt avspeglar lerornas utbredning. De allra flesla

av fyndorterna för S. sagittifolia ligga därför nedanför den marina

gränsen. Men även de, som ligga högre, kunna bestämt visas stå

i samband med förekomster av supramarina leror. Detta gäller

t. ex. förekomsterna på Skånes moränleror, flera norrländska fynd-

orter inom området för de stora isdämda sjöarna osv. Särskilt be-

lysande äro fyndorterna i inre Småland. Alla de nordsmåländska

tillhöra nämligen områden, som legal under den baltiska eller

Väller-issjöns yta (jfr H. Munthes karta i Geol. Fören. Förh., 32,.

1910, tavl. 47). Skatelövslokalen ligger inom ett av de få områden

inom Kronobergs län, där leror inta större ytor, nämligen vid As-

nens nordända (jfr N. J. Scheutz i Bot. Notis., 1871, sid. 85).

Att det är lermarkernas mera näringsrika vatten, som främst erbju-

der de för Sagittaria sagittifolia gynnsamma betingelserna, är tämligen

uppenbart. På vad sätt ett sådant vatten utövar sina verkningar

är ännu ej möjligt all säga. Likväl bör jag påpeka, att arten icke

är bunden till lermärglarna. Klarast framgår detta genom dess

allmänna förekomst i stora delar av Värmland, Dalarne och Norr-

land, där lerorna i regel innehålla mycket litet kalk.

Till sin utbredning ansluter sig Sagittaria sagittifolia i princip

nära till en hel grupp av eutrafenta vattenväxter, som just hålla sig

* Det bör anmärkas, att verkliga leror i de lägre delarna av Norrland, i synner-

het i Västerbotten, ha betydligt större utbredning än vad som framgår av denna

karta [enl. meddelande av professor A. G. Högbom (Uppsala)].
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till våra leror, men alldeles undvika urbergsmoranernas och torv-

markernas olii^olrofa vatten. Dock tyckas de flesta av de avsedda

arterna vara tydligare bundna till de kalkrika lerorna. De flesta

äro liksom N. sagitlifolia i Norge inskränkta till Östlandet, tydligen

enär vatten av gynnsam typ endast här ha större utbredning. In-

vandringshistoriska orsaker äro uppenbarligen av vida mindre ])e-

tydelse.

Sagiltaria natans förefaller att ställa nägot högre fordringar på
vattnets närings-, särskilt dess kalkbalt än 5. sagillifolia. Härför

tala främst den förras frånvaro frän stora delar av Väster- och

Österbotten, samt dess stora östfinländska utbredningsområde, som
norr om Bottniska Viken står i förbindelse med de norrbottniska fynd-

orterna (jfr (ig. 2). För att rätt förstå innebörden härav böra främst

två omständigheter observeras. Den ena är den stora överensstäm-

melsen i l)erörda hänseende med åtskilliga andra vattenväxter, vil-

kas från söder mera sammanhängande utbredningsområde i Sverige

slutar ungefär i den trakt — några litet sydligare — där de bägge

sydligaste fyndorterna för Sagitlaria natans äro belägna, men som
sedan återkomma vid Bottniska Vikens nordända eller något norr
därom. Sådana äro t. ex. Butomus iimhellatiis, CeratophijUum de-

mersiim, Myriophijllnm nerticillaliun, Potamogeton lucens och zosteri-

folius, Stratiotes aloides och Tijpha lalifolia.^ Och flera av dessa ha

inom Finland sin huvudutbredning just i östra delen med förbin-

delse åt svenska sidan över norra delen. Förklaringen till nu av-

sedda förhållanden måste till mycket stor del ligga i den omstän-

digheten, att inom nämnda område vissa eutrofa sjötyper förekomma
vida allmännare än inom andra delar av Finland och norra Sverige.

Och detta i sin ordning måste sammanhänga därmed, att alla dessa

finländska skiffrar av olika åldrar, som pläga betecknas såsom lado-

giska, boltniska, kaleviska, jatuliska osv., väsentligen ligga inom
samma områden (jfr kartan N:o 3 i »Atlas öfver Finland», 1910).

De äro på sina ställen ganska rika på kalk och naturligtvis även

relativt lättvittrade.

Av ovanstående torde framgå, att de flesta egendomligheterna

inom vSag^tV/aria-arternas nordiska utbredningsområden väsent-

ligen kunna återföras på ännu alltjämt existerande ekologiska för-

' Märkligt är, att även Elodcn canadcnsis med hänsjn till sin svenska utbred-

ning nära ansluter sig till denna artgrupp (jfr S. Birgeu i Vet.-Akad:8 Ark. f. Bot.,

9: 7, 1910).



38

hållanden i vattnet. T. ex. försvinnandet av S. natans från vissa
trakter kan åtminstone i stor utsträckning bero på del totala igen-
växandet av de troligen ganska små sjöbäcken, som varit de enda
i trakten, vilka erbjudit arten gynnsamma betingelser. Härmed har
jag naturligtvis ingalunda velat helt förneka, att klimatets föränd-
ringar kunna ha haft en rätt stor betydelse även för denna art.

Uppsala, Botaniska Museet, mars 1920.
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TRAPA NATANS L. I S\TiRIGE.

AV

CARL MALMSTRÖM.

Genoin de talrika och ofta ingående torvmaiksundersökningar,

som av olika anledningar under de senaste 10 åren utförts i vårt

land, har ett stort antal nya fynd gjorts av subfossila frukter av

Trapa natans. Ehuru ett ej ringa antal av dessa fynd redan olTent-

Hggjorts, mestadels i notisform, har dock sedan åren 1888 och 19015

någon sammanställning av de i vårt land gjorda 7>apa-fyn den icke

gjorts. Kj heller har någon försökt att mera monograhskt l)ehandla

frågan om sjönötens forna förekomst i Sverige. Alt söka åstadkomma

en dylik sammanställning och utredning kan därför tyckas vara en

både tacksam och lockande uppgift, ehuru svårigheterna härvidlag

äro så stora, att en slutgiltig tydning av alla de frågor, som äro

knutna till uppgiften, ännu ej torde kunna lämnas.

Föreliggande uppsats är avsedd alt i sin mån lämna bidrag till

kännedomen om den märkliga växtens förekomst i Sverige. Utom

på i litteraturen lämnade uppgifter rörande Trapa natans uppträ-

dande hos oss är denna framställning byggd på en serie undersök-

ningar över sjönötens ulbredningsförhållanden, som jag utfört hösten

1910 och under stora delar av somrarna 1911— 1913. Här inrym-

mes vidare ett stort antal uppgifter om Trapa-hnd, vilka gjorts vid

Sveriges Geologiska Undersöknings förrådsstatisliska torvmarksunder-

sökningar. Från några enskilda forskare har jag dessutom mottagit

meddelanden om fynd, som härmed nu oilenlliggöras för första gången.

Denna uppsats är endast att betrakta som preliminär. Till en

mera ingående framställning av detta ämne, som länge intresserat

mig, ämnar jag framdeles återkomma.

Jag ber alt få rikta mitt vördsamma och hjärtliga tack till pro-

fessorerna A. G. Nathorst och R. Sernander för alla de värde-

fulla råd och upplysningar, jag av dem mottagit. I största tack-
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samhelsskuld slår jag också Ull slalsgeologen L. von Post, ledaren

av S. G. U:s ovannämnda torvmarksundersökningar, ej blolt för

det rikhaltiga rra/^a-material, som genom honom stiillts lill mitt

förfogande, utan även för den värdefulla hjälp han lämnat mig vid

materialets bearbetning. Jag önskar dessutom med ett hjärtligt tack

nå: docenten K. V. O. Dahlgren samt lil. kandidaterna G. Fredman,

J. P. Gustafsson och A. Sörlin, vilka godhetsfullt lämnat mig

uppgifter om f3'nd. — Till Kungl. Vetenskapsakademien, vilken vid

tre olika tillfällen tilldelat mig anslag för 7>apa-undersökningar, vill

jag i detta sammanhang uttala mitt vördsamma tack.

A. Historik och fyndmaterial.

Trapa natans omnämnes för första gången såsom funnen i Sverige

år 1745 av Carl Linn.eus i Flora Suecica (1 uppL). Omnämnan-
det sker utan några vidlyftigare kommentarer. Det heter blott:

iSuecis Watn-nöt. Ostrogothis Siö-nötter. Habitat in Ostro-Gothise

paroecia Misterhult, pago Sohlgång, lacu Kåksmåla, in Smolandi»

para'cia Lemn-hult, lacu Hökesiö».

Efter nyssnämnda år och ända fram mot 1700-talets slut, före-

komma ganska talrika uppgifter om sjönöten i den svenska bota-

niska litteraturen. På grund av tidens starka intresse för »oecono-

mia practica» omnämnes dock Trapa främst såsom en växt med
ätliga frukter, vilken därför vore värd att odlas i vårt land.

I en år 1752 utgiven översättning av J. Hjorths »Plantae Es-

culentae Patriae», vilket arbete såsom akademisk dissertation ven-

tilerades under Linnés presidium, omnämnes sjönöten på följande

sätt:

» Trapa, Ankar-nötter, Östergöthl. Sjö-nötter. Äro hos oss säll-

synte, men torde kunna lätt förökas; emedan de wäxa i sött ^vatten,

i sjöar och floder, där som winterkölden icke kan skada dem. Nöt-

terne äro smakelige och födande som mandlar, och nästan så stora,

brukas derföre utomlands at ätas efter måltiden, och säljas dage-

ligen på torgen i VENEDIG och annorstädes, hwarest de kallas

JESUlTER-nötter, Genom dessas planterande kunde större delen

af wåra sjöar och kärnar göras frukbar, som wore en wigtig sak i

Landt-hushållningen, och är af ingen förr påtänkt.»

Av delvis »occonomiska» skäl, men främst på grund av upptäck-

ter av nya växtplatser omnämnes Trapa dels år 1774 av M. G.
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Cp.aelius i dennes »Berättelse om Tiina Läns, Sefwedes och Aspelands

häraders fögderie och dels i ell i Patriotiska Sällskapets Hushåll-

nings Journal lör september år 1779 utgivet > Utdrag af et Href an-

j^ående åtskillige nytlige och sällsynte Växter» från kyrkoherden

P. HoLMBKHGKH. I (^RAKMLs' arbete omtalas att en »sällsynt växt

kallad sjönötter, som har grönt med taggar öfversatt skal och hvit

söt kärna linnes uti sjön Älmten på Baggelorps ägor, Misterhull

socken». I Holmbkrgers brev lämnas det intressanta meddelandet,

att inom Misterhult socken Trapa till för få år sedan ej endast vuxit

i sjön vid Sohlgångsby (= Hemsjön) och i Älmten utan även i Far-

sjön (= Fagersjön) och Bosjön.

Efter år 1800, som förmodligen var året för sjönötens utdöende

på dess sista växlplats inom Misterhults socken (jfr M. af Pontin

47 sid. 273) går 7>a/:>a-forskningen endast långsamt framåt. Vis-

serligen omnämnes växten i samtliga mera omfattande lloristiska

och växtekonomiska verk, som sågo dagen under förra hälften av

1800-talet, t. ex. de av G. Wahlknberg (78), C. J. Hartman (19)

och A. J. Uktziis (57). Men dessa omnämnanden bestå egentligen

endast i ett återgivande av redan förut kända saker. De enda mera

anmärkningsvärda nya bidragen från denna period lämnas av .1. E.

Wikström (81) och M. af Pontin (48 o. 49). Den förre meddelar,

att sjönöten möjligen vuxit på ett ställe i Västergötland (Svansö säteri

i Bottnaryds socken), den senare redogör för en serie av honom
gjorda odlingsförsök.

Det var emellertid först år 1871, som intresset för sjönöten och

och dess förekomst i Sverige väcktes på allvar genom tvenne då

gjorda synnerligen märkliga Trapa-fynd. I en mosse invid Näsby-

holmssjön i södra Skåne anträffade nämligen A. G. Nathorst fos-

sila 7Va/;a-frukter, och nästan samtidigt upptäckte Henrik och Har-

DER Santesson samt Carl Sprinciiorn sjönöten växande i Ranviken

av sjön Immeln i nordöstra Skåne.

Detta stimulerade till nya forskningar. Genom Xäsbyholmssjöns

hlge fjärran från förut kända Tra/^a-lokaler blev det med ens tyd-

ligt, att sjönöten fordom haft en vida större utbredning — Klar-

läggandet av sjönötens forna utbredningsområde samt sättet för

växtens spridning blevo i och med nu föremål för undersökningar.

Vid sidan av dessa huvudsakligen växtgeograliska undersökningar

ådrogo sig Trapa natans' fruktformer ett livligt intresse.

Den långa rad av publikationer över Trapa, som under ett par

decennier efter upptäckterna sommaren 1871 sågo dagen, inleddes
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av O. NoRDSTEDT (45). Därpå följde större eller mindre arbeten av

A. G. Nathohst, F. Areschoug, Mortensen, C. G. H. Thedenius

och G. x\ndersson.

Areschoug ägnade den i Immeln växande 7>a/>a-formen ett in-

gående studium. På grund av dess stora både vegetativa och florala

olikheter med den på kontinenten levande typiska arten, beskrev

Areschoug i Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förh. av år 1(S73 Im-

meln-formen som en särskild varietet under namnet conocarpa. I

samma publikation och även i en senare av år 1888 (9) uttalar han

den förmodan, »att ifrågavarande varietet utvecklat sig ur den ty-

piska formen under inverkan av förändrade yttre lifsvillkor».

De viktigaste och mest omfattande av ovannämnda arbeten äro

de av Nathorst (38—42). Genom dessa erhölls kännedom om flera

nya subfossila fynd i Skåne och Blekinge. Vidare lämnades vik-

tiga bidrag till kännedomen om sjönötens fruktformer, och sättet

för växtens spridning. I ett år 1888 utkommet arbete »Om de frukt-

former af Trapa natans L., som fordom funnits i Sverige», läm-

nade han en sammanfattning av sina forskningar. Denna avhand-

ling innehåller en sådan rikedom på fakta och originella uppslag,

att den alllid kommer att räknas som ett klassiskt arbete inom

den numera mycket omfattande 7>a/ja-litteraturen.

MoRTENSE.v (36) och Thedenius (76) bidraga med tvenne smärre

meddelanden om Trapa natans' uppträdande i Immeln, och i en år

1889 utgiven uppsats redogör G. Andersson (1) ingående för ett

Trapa-hnå i Ljunga socken i Småland.

Nästa epok inom Trapa natans upptäcktshistoria i Sverige bildar

året 1895. Då anträlTade R. Sernander och K. Kjellmark (62)

subfossila 7>a/^a-frukler i Gottersätersmossen, Axbergs socken i

norra Närke.' Detta fynd erbjöd ett särskilt stort intresse på grund

av fyndortens läge hela två breddgrader norr om den nordligaste

förut kända växtplatsen, Hemsjön i Misterhults socken. Sin största

betydelse erhöll dock fyndet genom att sjönötens uppträdande och

försvinnande nu sattes i samband med de redan tidigare konsta-

terade postglaciala khmatväxlingarna. — Trapa uppfattades som

en värmekrävande växt. Dess stora utbredning gynnades ekologiskt

sett direkt av den postglaciala värmetidens klimatförhållanden. Ut-

döendet framkallades av den klimatförsämring, som avbröt värme-

' I detta sammanhang bör framhållas att G. Andersson år 1894 upptäckte fossil

Trapa i ej mindre än fyra mossar, tillhörande skilda vattensystem i södra Fin-

land (3 o. 5).
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skedet. — Utgående från denna uppfattning av växtens värmekrav

har man inom den nordiska torvmosseforskningen alltifrån denna tid

använt Trapa nalaiis som ett slags »värme-ledfossil».

Jra/ia-undersöknmgar, som senare ullörts, ha ock i väsentlig grad

inriktats |)å att belysa olika skeden av den kvartära tidens klima-

tologi. Kn följd härav är,, att sedan år hS^Jö de llesta Trapa-

uppgifter publicerats i geologiska tidskrifter och ej som förut i

botaniska.

Efter det första fyndet av subfossila 7>a/)a-frukter i Närke dröjde

det ej länge, förrän liknande upptäckter gjordes på ett tlerlal andra

ställen inom samma landskap, samt i Södermanland, Småland,

Blekinge, Skåne och Västmanland. Ar lUlO, vid tiden för geolog-

kongressen, var antalet publicerade fyndställen ij Sverige trettio.

Bland dem, som upptäckte eller i tryck olTentliggjorde nya lokaler

märkas främst G. Andehsson (2), N. Holst (24), K.iellmark (29),

Xathohst (43), L. von Post (50 o. 51) och Sernander (64). Att

här lämna en ingående redogörelse över dessa 7>a/;rt-fynd och de-

ras vetenskapliga värde skulle föra alldeles för långt och fordrar

dessutom en ingående behandling av hela torvmosseforskningens

historia. Till de mera anmärkningsvärda bland dem återkommer

jag dock längre fram.

Efter 1910 har, som inledningsvis nämndes, antalet TVojoa-fynd

ökats i hög grad. Många av dessa ha gjorts tämligen slumpvis, i

samband med diverse torvmarksundersökningar, men ett ej ringa

antal är resultatet av särskilt bedrivna efterforskningar. De under-

sökningar, som jag själv utförde 1910— 1913, och vilka bl. a. av-

sågo att bestämma nordgränsen för växtens forna utbredning, ha

sålunda till stor del haft karaktären av ett systematiskt bedrivet

uppspårande. Av delvis samma art äro också de av U. Suxdelin

på sista åren utförda torvmarksundersökningarna i sydöstra Sverige,

vilka i hög grad ökat vår kunskap om sjönötens forna utbredning.

Han har nämligen från Östergötland, Småland och Blekinge redan

otTentliggjort 71 nya fynd. Utom de av Sundemn (69—74) lämnade,

äro efter 1910 nya fynd publicerade av C. Kurck (30), O. Gertz

(18), L. M. Neuman (44), L. von Post (52—54), X. Rosén (5<S),

Sernander (66) och H. Smith (67). Bland dessa förtjänar särskilt

att framhållas L. von Posts intressanta upptäckt av Trapa i ett

nytt landskap, Värmland.
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Efter denna kortfattade framställning av sjönötens upptäcklshisto-

ria i vårt land, övergår jag nu till att redogöra för mina egna fynd,

och dem, som godhetsfullt ställts till mitt förfogande. På grund av

uppsatsens karaktär av ett preliminärt meddelande kommer för

flertalet nya lokaler endast läget att angivas. Mera utförliga be-

skrivningar lämnas blott över tre, vilka genom läge, lagringsför-

hållanden eller höjd över havet äro förtjänta av en större upp-

märksamhet.

Följande förkortningar äro använda:

T. inv. utmärker, att fyndet är gjort vid Sveriges Geologiska Un-

dersöknings förrådsstatistiska torvmarksundersökningar.

! utmärker, att f3'^ndet gjorts av författaren.

Namnen å de landskap, varifrån fossilfynd av Trapa tidigare ej

meddelats, angivas med fetstil.

Uppland.

Jumkils sn. Börjesjön. ! (Se sid. 46).

Västmanland.

Bro sn. Mosse vid Våsjö nära Yästlandasjön. ! (Se sid. 49).

Ramsbergs sn. Vremossen söder om Morskogasjön. R. Sahlström.

—

T. inv. 1919.

Södermanland.

Lista sn. Apalsjön. ! (Se sid 50).

» » Mosse V om Eka herrgård. 1915. !

Stora Malms sn. Kärr i Nässjöns nordända (f3'ndorten ligger c:a

2 km S om Stora Djulö). O. Isberg. — T. inv. 1919.

T ve t a sn. Frostmossen. Mosse invid sjön Vällingen. L. von Post.

Närke.

Askers sn. Östra Kvismareängarna. R. Sahlström. — T. inv. 1919.

Mellösa sn. Egebyängarna. R. Sahlström. — T. inv. 1919.

Östergötland.

Godegårds sn. Börslyckekärr. 2 km Ö om Godegårds kyrka. E.

Granlund o. S. Eriksson. — T. inv. 1919.

Hällestads sn. Mosse 1,5 km V om sjön Hårken. Nils .Johansson.

— T. inv. 1919.

Ringarums sn. Setlerbomossen 1 km Ö om Tostebosjön. N. Willén.

— T. inv. 1918.

T » Leekersbomosse strax NO om sjön Byngarn. A. Sörlin.

1918.

Skedevi sn. Lillsjömossen, NO om Reijmyra nära sjön Hunn. O.

Isberg. — T. inv. 1919.
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Tjärstads sn. Iliiltainossen nära .hirnhindens västra strand. G. Boo-

bcrg. — T. inv. IDIS.

Vävcrsunda sn. Dagsmosse. L. von Post.

Västergötland.

Ale Skövde sn. Lövdalsmossen strax X om Pressebo invid järnvägen.

H. .\. Larsson. — T. inv. 1")19.

Angareds sn. Mähultsmosscn. Mossen ligger intill gränsen mot Berg-

ums socken och c:a 4 km () om Kungälv. H.

Fritjofsson. — T. inv. 191'J.

Flo sn. Flomossen i Detterns sydända. L. von Post.

Fä reds sn. Färedsmosscn. L. von Post o. G. Booberg. — T. inv. 1918.

Gårdhems sn. Hullsjömossen, belägen i Ilullsjöns sydända, V2 mil

OSO om Trollhättan. L. von Post och G. Booberg.

— T. inv. 1019.

Dalsland.

Frändefors sn. Mosse strax norr om Kattholmen (1,5 km Ö om Häste-

fjordens sydända). B. Halden. — T. inv. 1917.

Bohuslän.

Fors häll a sn. Mosse vid Bohusbanan, belägen strax norr om Gro-

heds station och c:a 4,5 km S om Uddevalla. Fyn-

det gjordes år 1919 av sekreteraren vid Statens .Järn-

vägars Gcotekniska Kommission, civiiingenicren.lohn

Olsson enligt benäget meddelande av L. von Post.

Halland.

Slättåkra sn. Hultamosse, belägen på Hults kronopark inom Halm-
stads revir och c:a 8,5 km NV om .lohansfors sta-

tion å Halmstad— Nässjö järnväg. G. Fredman.

Småland.

Drevs sn. Drevsjön, högmossen N om sjön. .1. P. Gustafsson.

Dädesjö sn. Linnebjörkasjön, mad Ö om utloppet. J. P.Gustafsson
' » Linnebjörkasjön, mad N om sjön samt högmossen NV

om föregående mad. J. P. Gustafsson.

» » Dällingen, tappad sjö NV om Dädesjö kyrka. J. P.

Gustafsson.

Gårdsby sn. Mad invid den numera fullständigt torrlagda Fängsjön.

B. Halden. — T. inv. 1915.

Myresjö sn. Myresjö mosse. — Fyndet meddelat av K. V. O. Dahl-

gren.

Stenbrohults sn. Möckeln, invid en vik SO om Tångarne. J. P.

Gustafsson.
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1. Börje sjön.

Denna fyndort är belägen ungefär K) km VNV om Uppsala inom
Ulleråkers häradsallmänning på en höjd av (enligt uppgift i beskriv-

ningen till geologiska kartbladet »Upsala») c:a 150 fot (= 44,5 m) ö, h.

Den ursprungligen 1 km långa och 200—300 m breda sjön är

på grund av en år 1844 utförd mindre sänkning till största delen

igenvuxen. Börjesjön är nu ett Carex rostrata-kärr, som i sin tur

ställvis börjar övergå till starrmosse. Av den forna sjöytan återstå

blott några mycket små tjärnar, i vilka frodas en rik vegetation av

Phragmites commiinis, Scirpus laciistris, Equisetum limosum och Ra-

niinculus lingua.

Börjesjön omgives å alla sidor av torvmarker. Till sin natur

äro dessa av ganska växlande slag. Vi finna både mossar, kärr

och sumpskogar.

Vid en hösten 1910 utförd torvgeologisk undersökning av mar-

kerna SO om den forna Börjesjön hade jag den stora glädjen att

påträffa Trapa-frukter. Eggad därav utsträckte jag mina undersök-

ningar till samtliga torvmarker runt Börjesjön. Härvid assisterades

jag av dåvarande kronoskogvaktaren på häradsallmänningen, krono-

jägare E. Eklund. Till honom vill jag här framföra mitt stora och

hjärtliga tack för den värdefulla hjälp han lämnat mig i mina

Börjesjösludier. Vi anträffade stora mängder av Trajoa-frukter strax

söder om Börjesjön och särskilt i närheten av den där belägna

avloppsbäcken. Vidare gjordes ett fynd i mossen på Börjesjöns

forna västra strand. Bland det stora antalet undersökta profiler

från Börjesjön kan följande anses representativ för de r/^a/ja-förande.

Den upptogs 100 m S om Börjesjön och 25 m Ö om nuvarande

avloppsbäcken.

A. 40 cm. Starkt multnad torv med rot- och stamdelar av Älnus

glntinosa och Betula alba. I torven träffas Carex-frukter,

frukter och fruktvingar av Betala alba, »fruktkroppar»

av Cenococciim geophiliim och oligochaet-ägg.

B. 30 cm. Phragmilcs-iorx med väl utbildad rotfilt.

C. 30 cm. Equisetum limosiim-lorw Detta lager övergår utan tyd-

lig gräns i

D. 150 cm. Detritusgyttja av brun färg. Bland den stora mängden
av fossil, som träffas i gyttjan märkas främst: Betala

alba (frukter och fruktvingar', Eqaisetum limosum (strå-

delar och rötter), Nymphaea alba (frön;, Nuphar luteum

(frön), Potamogeton sp. (fruktstenar) och Trapa nataiis

(fruktstenar).

E. Lera.
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Trapa-iv ukievn-A voro lifir ganska lalrika och föiekommo i gyttje-

lagrels övre delar. De gingo knappast ned på större djnp i detta

än 3.') cm. Samtliga tillhörde formen coronata Nathorst. De voro

oftast tämligen små, ehuru enstaka frukter anlrällades, som i stor-

lek fullt kunde mäta sig med i Sydsverige funna. Stora och små
frukter anträlTades om varandra (fig. 1).

Självfallet ha i samhand med efterforskningarna av Trapa natans.'

förekomst inom Börjesjöområdet undersökningar gjorts för bestäm-

mandet av tiden för växtens första uppträdande och försvinnande.

De kronologiska undersökningarna ha gått ut pa fastställandet av

de 7>a/}a-förande nivåernas läge i förhållande till den rationella

granpollengränsen (se L. von Post 55). Tj^värr äro dessa under-

sökningar ännu ej slutförda. Dock visa de redan så mycket, alt

Trapa nalans inkom till Börjesjön, innan granen börjat göra sig

a

^
Foto av C. G. Alm.

Fig. 1. Frukter från Börjesjön i Uppland, tillhörande f. coronata Nath.

a oib h från sidan, c underifrån. — Nat. storl.

mera gällande inom Upplands vegetation, samt att utdöendet tyckes

ha börjat relativt snart efter granens allmännare invandring.

För att om möjligt i den recenta vegetationen kring Börjesjön

kunna spåra nägon parallellföreteelse till uppträdandet och för-

svinnandet av sjönöten, har jag ägnat densamma ett ingående stu-

dium. Resultatet av detta vill jag här i största korthet meddela.

Trakten kring Börjesjön bildar en mosaik av skogbevuxna ofta svn-

nerligen blockrika moränmarker, med här och där genomstickande

berggrund samt otaliga stora och små torvmarker. Redan vid ett flyk-

tigt studium av växtligheten inom detta område frapperas man av

de stora motsättningarna i dess karaktär. Man linner nämligen ej

blott enstaka växter, utan hela formationer av genomgående sydlig

prägel växa sida vid sida med andra, som egentligen tillhöra ett

nordligare llorområde.
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Torvinarkerna kring Börjesjön och de i norr och nordväst med
dessa sammanhängande myrkomplexen, Jumkilskärren kallade, in-

taga elt stort område. Vegetationen å dessa överensstämmer i sin

llorisliska sammansättning och aUmänna fysiognomi på ett anmärk-

ningsvärt sätt med den, som trälTas på norrländska myrar av både

oligotrafent och eutrafent slag. Vi finna nämligen sådana växter

som Pediciilaris scepirnm Caroliniim, Betiila nana, Saliv lapponum,

Juncus stijgius, Carex chordorrhiza, C. linida och C. heleonastes, av

vilka flera redan upptäcktes på Linnés och Wahlenbergs lid

(33 och 77).

Moränmarkerna upptagas till största delen av //y/oco/n/um-rika

tall- och granskogar, i vilka björk, asp och lärk ofta äro insprängda.

Utom dessa trallas ädla lövträd. De ädla lövträden uppträda i

spridda individ över hela området. På några ställen bilda de även

verkliga bestånd. Oftast förekomma ek och lind. På enstaka

ställen finnas även ask, lönn och alm. Om det sålunda är med
en viss förvåning, man här fmner så många ädla lövträd, blir man
ej mindre överraskad av den rika och yppiga busk- och örtvege-

tation, som träffas i samband med dessa. För att belysa delta

med ett exempel vill jag i korthet redogöra för floran inom om-

rådets största ädla lövträdsförekomst, Almkärret.

Almkärret är beläget 4 km NV om Börjesjön och 350 m O om
Lumpebosjön. Den har kommit till utbildning inom ett c:a 1

hektar stort område på det smala näs, som åtskiljer Lumpebosjöns

mossmarker från myrkomplexet Långmossen, omedelbart norr om
det ställe, där näset genomskäres av Lumpebosjöns avloppsbäck.

Jordmånen bildas här av lucker mylla, vilken underlagras av

grovblockig morän, ur vilken talrika stora stenar sticka upp.

Trädbeståndet utgöres förnämligast av lind, alm, ek och lönn^

ask, rönn och hägg. Under trädens kronvalv sluta sig talrika

buskar samman till mer eller mindre täta snår. Bland dessa mär-

kas Coryliis avellana, Daphne mezereum^ Lonicera xylosteum, Riibiis

idaeiis, Ribes alpiniim och Vibiirnum opulus. I lövträdsgruppernas

och buskarnas skydd frodas på marken och de ofta med en svällande

mossmatla överdragna stenblocken en hel skara örter och gräs.

Mest anmärkningsvärda äro:

Actaea spicata, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Arenaria triiier-

uia, Asperula odorata (även anmärkt härifrån på kartan till Wahlen-

bergs Flora Upsaliensis»), Carex digitala, Convallaria multiflora^

Dentaria bulbifera, Epilobiiim angustifolium, Geranium robertianum^
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Ifabenaria inridis, Latliraea S(iuam(iria (pålrälTad våren 1919 av R.

Sterner), Melampijrmn siluaiicuiii. Orobus vernus, P<iris (jiiadrifolia,-

Phegopteris drijopteris, Ph. pohjpodioides, Poa nemoralis, Puliuonaria

o/ficinalis, Scroph.uldiia iwdosa, Spiraea ulmaria, Staclujs silvatica,

Trilicum caninum (påträlTad våren 1919 av Krik AlnKjuisl), Viola

inirabilis, V. riviniana.

Förutom dessa lörekomma i fältskikten talrika trädtelningar av

växlande ålder. De ädla lövträden föryngra sig således i regel på

<lenna plats.

Detsamma är dock ej förhållandet inom hela Hörjesjöområdet.

På flera ställen ser det tvärtom ut, som om återväxten av nyss-

nämnda träd skulle utebli, och den nuvarande generationens för-

svinnande blott vara en tidsfråga.

Orsaken härtill är förmodligen att söka i vissa ogynnsamma
lokalklimatiska förhållanden. För detta antagande talar främst,

att frostskador llerstädes äro vanliga på de ädla lövträden.

2. Våsjömosse.

1 km NO om Västlandasjön och sammanhängande med denna

utbreder sig Våsjömosse. Sedan 1885 är den torrlagd och numera

i stor omfattning uppodlad. Dess höjd över havet är c:a ^2 meter.

Sommaren 1911 påträtTade jag härstädes rikligt med 7Va/ja- frukter

inbäddade i en detritusgyllja av gulbrun färg.

För att studera lagerförhållandena i mossen upptogs ett llerlal

profiler. I de centralare delarna var stratigrafien denna:

A. 25 cm. Mylla, obestämbar till ursprung.

B. 40 cm. Al-björktorv.

C. lö cm. Kquiaeliim liinosnm-iorv, med väl utbildad rolfUt. I detta

lagers övre del trallades Phragmitcs-resier.

i). 150 cm. Detritusgytlja med bl. a. Trapa natans (fruktstenar), Nupluir

luteuin och Iris pseudaconis (frön) och Cariccs (frukter).

Tra/^a-frukterna anträffades omedelbart under fräkcntorven

och ned till clt djup av 45 cm i gyttjan. De förckommo
ganska talrikt och voro ovanligt stora.

E. Lera.

Samtliga här anlräiVade 7>a/;a- frukter tillhöra den för vårt land

tidigare ej anmärkta formen muzzanensis. Denna form beskrevs

först i ett arbete av K. von Fritsch, »Das Pliocän im Thalgebiete

<ier zahmen Gera in Thiiringen» (Jahrb. d. Kgl. Preuss. geol. Landes-

iinst. u. Hergakad. 1884, sid. 432). Beträllande utseendet ansluter

f<vensk Botanisk Tidskn/t t92ti. 4
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(len sig närmast till formen coronata Nathorsl, men avviker från

denna genom grova knölar på ömse sidor om de översta två tör-

narna, varigenom frukternas utseende blir synnerligen karakteris-

tiskt (lig. 2, d—e).

Trapa natans f. miizzanensis Jäggi har även anträiTals av L. von

Post i de lill samma vattensystem som Våsjö mosse hörande

Gärdslinge gårds Kilar och Brotegsmossen uti Himmeta sn. i Väst-

manland. I sistnämnda mosse förekommo miizzanensis-huktev till-

tillsammans med frukter av coronata typ (se L. von Post 52, sid. 384).

—^ijjlgjl^-

Åuctor delin.

Fig. 2. Frukter från Apalsjön i Södermanland (a

—

c) och Våsjömosse i Västman-

land (d— e). a— c f. coronata Nath., samma exemplar från olika sidor.

d— e f. viHzzanensis Jäggi, d ovanifrån. — Nat. storl.

3. Apalsjön.

Denna ursprungligen ganska stora sjö är belägen på landet mel-

lan Mälaren och Hjälmaren. Sedan 40 år tillbaka är den nästan

fullständigt torrlagd. Före sänkningen låg Apalsjöns vattenyta en-

ligt geologiska kartan 75,4 fot (= 22,3!i m) över havet.

Vid ett tillfälligt besök därstädes hösten 1910 påträffade jag

Trajoa-frukter i de numera uppodlade torvmarkerna, som ligga på

den forna sjöns norra strand. På grund av fyndortens ringa höjd

över havet väckte den mitt stora intresse, varför jag påföljande år

ägnade densamma ganska omfattande undersökningar.
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Såsom ell prov på den för lorvmarken mest karakteristiska lager-

följden lämnas här en redogörelse över en profil, upj)lagen nära

SUräddarlorp, invid landsvägen Vingsleöhr och Ösler-Tibble järn-

vägsstation.

A. 10 cm. Mylla, obcslänibai- till ursprung.

1}. 30 cm. Al-björktorv.

C. 38 cm. Phragmitcs-[ov\ med väl utbildad roKilt.

D. ()2 cm. Dclrilusgyltja. Denna iir i lagrets övre delar (O—ö cm)
utbildad som »lövgyttja - genom massvis förekommande
5'a//.v-blad. I detritusgyltjan trallades bl. a. följande växt-

fossil: Beliila oclornla och Bcliila rerrncosd (frukter, hänge-

fjäll, blad). Carex pseudocypenis (frukter), Cicuta virosa

(delfrukter), Niiphar liileum (frön), Nifinphaca alha (frön),

Picca cxcelsa (kotteijäll), Pulamogelon clr notans (stenfruk-

ter), Scirj)ns lacnstris (frukter), Trapa natans (Iruktstenar).

De sistnämnda förekommo allmänt genom hela lagret

under »lövgyltjan .

K. 1)0 cm. Lera av blå vit färg.

F. Morän.

De i Apalsjön fnnna Trapa-frukterna äro av ordinär slorlek ocli

tillhöra uleshitande formen coronala.

Som ell ur teoretisk synpunkt mycket anmärkningsvärt förhål-

lande förljänar omtalas, att de Trajoa-förande nivåerna i alla under-

sökta fall ligga ovan den rationella granpollengränsen.

B. Sammanfattning av resultat och problem.

I föregående kapitel har i korthet det spridda källmaterial fram-

lagts, som nu står oss till buds vid studiet av Trapa natans' upp-

trädande i Sverige. Vi vilja nu övergå till en sammanställning av

detfa material och se, i vilken omfattning detsamma kan ge oss

upplysning om :

1. Sjönötens forna utbredningsområde.

2. Tiderna för växtens uppträdande i olika delar av landet.

.}. betingelserna för sjönötens postglaciala uppträdande.

4. ridöendel.

5. 1 Sverige funna fruktformer av Trapa natans.

1. Sjönötens forna utbredningsområde.

En sammanställning av gjorda Trapatynd visar, alt dessa nu

uppgå till 152 stycken. Subfossila frukter av Trapa äro funna i
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samtliga landskap inom Svea- och Götaland, om man undantager

Dalarna, Gottland och Öland.

^

För att närmare belysa fyndorternas läge har vidfogade karta

(Tig. 3) upprättats. En fyndortsförteckning följer i slutet av upp-

satsen.

Vid studium av kartan visar det sig, att inom sjönötens forna

ganska vidsträckta utbredningsområde i Sverige förefinnas vissa

tydliga luckor. Sjönöten har ännu ej anträifats inom de västra

och sydöstra delarna av Småland. Den saknas ock i hela Väster-

götland, om man undantar landskapets norra och västra delar.

Vilka äro orsakerna till dessa förhållanden? Det närmast liggande

svaret är bristande efterforskningar. Man kan på goda grunder

förmoda, att antalet 7>ajoa-fynd genom framtida torvmarksunder-

sökningar kommer att flerdubblas. Att dock härigenom samtliga

nyss antydda luckor i utbredningsområdet skulle komma att fyllas,

torde vara föga sannolikt. Några av dem äro tämligen säkert fullt

naturliga, beroende på att Trapa där ej kunnat finna för sig lämp-

liga levnadsbetingelser. Allt tyder på att sjönöten är en ganska

näringsfordrande växt. I de karga delarna av västra och sj^döstra

Småland och södra Västergötland torde därför utsikterna att finna

7>a/ja-frukter vara mycket små. (Det bör i detta sammanhang
framhållas, att S. G. U:s förrådsstatistiska lorvmarksundersökningar,

varvid särskild uppmärksamhet ägnats sjönötens eventuella före-

komst, gått fram över stora delar av sistnämnda trakter.)

Talrikast synes sjönöten ha funnits inom Närke, västra delarna

av Södermanland samt kusttrakterna av Östergötland och norra

Småland. Vidare ha de småländska sjöarna Helgasjön, Rottnen,

Åsnen och Möckeln med till dem hörande vattendrag synbarligen

erbjudit lämpliga växtplatser. Framtida undersökningar komma
förmodligen också att visa, att Trapa natans vuxit på ett flertal

ställen runt Vänern.

Av samtliga nu kända Trapa-fyndorter i Sverige är Börjesjön i

Uppland den nordligaste. Den ligger på en breddgrad av 59'' 51'

30". Flera tecken tyda på att denna lokal måste ligga i sjönötens

pionärzon mot norr. För detta talar bl. a. den ringa storleken

hos flertalet där funna T/ajDO-frukter.

^ Från det sistnämnda landskapet föreligger dock, enligt benäget meddelande av

direktören Kjell Kolthoff, en ännu okontrollerad, fastän mycket antaglig uppgift

ora ett Trrtj^a-fynd.



53

Fig. 3. Fyndorter för subfossila nötter av Trapa natan^ L.

l_4o Histori.skt-recenta fynd. (Sannolikt odlad Trapa.)

1. Svansö, F.ottnaryds sn, Västergöt].; 2. Hökesjön, Skede sn, Småland; 3. Höke-

sjön, Lemnhults sn, Småland (uppgiften mycket osäker); 4. Vederslövssjön i

Vederslövs sn, Småland.

5_6# Historiskt-reeenta fynd. (Sannolikt spontant förekommande Trapa.)

b. Hemsjön, Bosjön, Fagersjön och Älmten i Misterhults sn, Småland; 6. Immeln,

Hjärsås sn, Skåne.

% Fynd av sannolikt) förhistorisk ålder.



54

Sannolikt äro också utsikterna ganska små, att i Västmanland

göra Trapa-fynd norr om Vremossen i Ramsbergs socken. Ganska

omfattande efterforskningar i norra delen av landskapet hava givit

negativt resultat.

Av nu föreliggande undersökningsmaterial tyckes framgå, att

sjönötens forna nordgräns i Sverige sträckt sig från södra

Värmland genom mellersta Västmanland och upp mot
nordvästra Uppland. Nordgränsen för Trapa nalans forna ut-

bredningsområde skulle sålunda i huvudsak sammanfalla med
ekens nutida.

2. Tiderna för sjönötens uppträdande i olika delar

av landet.

Genom i litteraturen redan föreliggande uppgifter om tidpunkterna

för sjönötens uppträdande på flera av dess forna växtplatser är

man nu i stånd att i huvuddrag skissera upp Trapa s utbrednings-

historia i vårt land, ehuru full klarhet ännu ej kan vinnas i alla

detaljer.

Bland forskare, vilka bidragit med tidsbestämningar, äro främst

att nämnas G. Andersson (4), N. Holst (24), L. von Post (50

—

54) R. Sernander (62 o. 64) och U. Sundelin (70 o. 73).

Två metoder ha oftast följts vid problemets angripande, dels en

jämförande paleontologisk—stratigrafisk och dels en hypsometrisk

med hänsyn till landhöjningsstadierna.

Enligt den förra har åldersbestämningen av de Trapa-förande

nivåerna gjorts med ledning av vissa kronologiskt tämligen fixerade

paleofloristiska eller paleof3'siognomiska horisonter i mossar och

sjöar. Härvid har på senare år den av L. von Post utarbetade

pollenanalytiska metoden kommit till stor användning. (Rörande

denna sistnämnda metod se L. von Post 55.)

Den andra metoden för tidsbestämning kan endast användas för

sådana f3'ndorter, vilka en gång under postglacialtiden varit havs-

botten. Man har därvid sökt att bilda sig en uppfattning om sjö-

nötens maximiålder i en forntida eller ännu kvarvarande sjö genom
att fastställa tiden för dennas isolering från havet. Med stöd av

redan befintliga specialundersökningar över de senkvartära nivå-

förändringarna samt deras relation till Östersjöns utvecklingshistoria

och de arkeologiska perioderna (Högbom 25, Munthe 37, J. V.

Eriksson 16) kan i ett flertal fall en dylik bestämning göras en-
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bart genom att mäta växtplalsens höjd över den nutida havsytan,

l-ör att exemphliera nivåförändringarnas omfattning under olika

kulturperioder inom ett visst landskap återger jag härnedan .T. V.

KuiKssoNS i^K^, sid. 87) silVror från Ippland.

"o av
Land- östersjön.s Litorina-

Kultnrperiod År höjning utvecklings- havets

i meter historia maximi-
stånd

Ttindyxtid (5000)—3000 f. Kr. 70-41 L//o/-//u/-lid 100—59

Döslid 3000-2:)00 f Kr. 41—35 » 59—50

<iån{^grifttid 2500—200(1 f. Kr. 35—28 > 50—40

Hällkisttid 2000-l.S(X) f. Kr. 28—24 > 40—34

Äldre bronsåldern 1800—1100 1". Kr. 24—I4V2 » 34—21

Yngre bronsåldern 1100-550 f. Kr. UVs—9V2 > 21—14

Äldre jårnäldern ... 550 f. Kr.— 40o e Kr. 9V2—0^/2 Limnc(i-t'n\ 14—8

Yngre järnåldern... 400—1050 c. Kr. 5V2—

3

» 8—4

Medeltiden och nu-

tiden 1050— 1900 e. Kr. 3-0 .1/yo-tid 4—0

Sjönötens första uppträdande i södra Sverige är att förlägga till

€tt tidigt skede av den postglaciala tiden. Sannolikt inkom den

redan strax efter A/uf////.s-havets största uthredning. Mest bely-

sande härför äro de förhållanden, under vilka Trapa anträlTats i

en liten mosse belägen strax väster om Ronneby brunn på 2—

3

m:s höjd ö. h. Frukterna ligga där inbäddade i en sötvattensgyttja

(Ancy/as-tid), vilken överlagras av marina bildningar från Litorina-

tid (se G. Andersson 4, sid. 45). Även i Östergötland har U. Sun-

delin (73) funnit ett påtagligt vittnesbörd om en tidig invandring.

I sjön Vispolen i Skönberga sn har han nämligen påträlTat sjö-

nöten i lager, vilka genom läge och fossilinnehåll synbarligen bil-

dats under sen Ancijlns-Wå. Även till många andra växlplatser i

södra Sverige, särskilt i Skåne, har sjönöten med all sannolikhet

inkommit under Ancijliis-Wå (Holst 24, sid. 30).

Sin största utbredning erhöll Trapa under Litorina-Wå (således

före lAmnea-Wå). Under detta skede nådde Trapa ej blott nord-

gränsen för sin utbredning utan spriddes vida omkring i de land-

skap, dit den tidigare inkommit. Särskilt togos sådana vattensy-

stem i besittning, vilka genom den fortgående landhöjningen isole-

rades från havet.

Genom talrika undersökningar känna vi ganska noga, under vilka

skeden av /.//o///ja-liden Trapa inkom i de mellansvenska land-
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skapen. Sålunda har L. von Post (öl, sid. 680) visat, att del

äldsta 7>ajoa-förande lagret i Närke (Tärnsjömosse i Skagershults-

sn) härstammar från mitten av nämnda tid. Efter den Blytt-Ser-

nanderska terminologien, grundad på postglacialtidens klimatför-

ändringar, ägde här växtens invandring rum vid övergången mellan

atlantisk och subboreal tid. Av ungefär samma ålder är också

VON Posts (54, sid. 343) Trapa-fynd i Värmland (Sjön i Kila sn).

Sjönötens invandring till Uppland och Västmanland tyckes däremot

enligt hitintills gjorda undersökningar först ha ägt rum under se-

nare hälften av LitorinaAiåen, nämligen under den subboreala

perioden.

Om tiderna för sjönötens uppträdande på sina forna växtplatser

kring Vänerns södra del har statsgeologen L. von Post godhets-

fullt meddelat mig följande: Genom verkställd pollenanalys av de

Trapa-iöranåe horisonterna i Flomossen (Detterns sydända) och

Hullsjömossen (Gårdhems sn) har sjönötens invandring kunnat

bestämmas till sen atlantisk eller början av subboreal tid.

Sjönötens spridningsförmåga synes ha varit tämligen likartad

under hela Litorina-iiåen. Subfossil Trapa anträffas nämligen på

mycket växlande nivåer under högsta gränsen för Lz7on'/7a-havets

strandbildningar. Goda exempel härpå lämna t. ex. Sundelins

(73, sid. 231) undersökningar över sjönötens forna förekomst i

Östergötlands och Smålands kusttrakter, liksom även Trapa-loka-

lerna i Närke och Södermanland.

Vid slutet av Lz7o/-zna-tiden hade sjönöten sin största utbredning

i vårt land. Under detta skede — vilket sammanfaller med brons-

åldern och den postglaciala värmetidens sista fas, den subboreala

perioden — förekom mångenslädes Trapa nära nog ymnigt.

Vid Lmi/jea-tidens inträde — denna är synkron med järnåldern

och förra hälften av den subatlantiska perioden — sker ett hastigt

omslag beträffande sjönötens spridningsförmåga, som nu alldeles

tyckes gå förlorad. Inom de flod- och sjösystem, som genom den

fortgående landhöjningen uppstodo under detta skede, har man
nämligen trots ivriga efterforskningar aldrig lyckats påträffa sub-

fossil Trapa.

Även under historisk tid har växtens spridning varit ringa. Av
allt att döma tyckes en spontan sådan ej ha förekommit. Den

enda propagation vi nu kunna räkna med är den, som åstadkom-

mits av människan. Spridda odlingsförsök ha nämligen utförts
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under de senaste tvenne seklen, utan all man dock härigenom

lyckats fa sjönöten bofast på de nya växtplatserna. I^huru planle-

ringsförsöken alltså ej haft någon l)elydelse för växtens naturalise-

ring, vill jag dock ej här alldeles förbigå dem, då de äro förknip-

pade med vissa kulturhistoriskt intressanta detaljer.

Om de äldsta kända 7'/Yi/>rt-odlingarna i Sverige har .1. P. Pon-

ri':N, den bekante småländske botanisten och prosten i Korsberga,

meddelat följande (i 1*. Wiksklgrkn »Hihang till Ny Smålands Be-

skrifning.» — Jönköping 1847, sid. 13): »den ifrån Tyskland, under de

förra Pomerska krigen af militären hilförda och i sjöarna wid

deras boställen planteiade, så nyttiga Sjönöten, Trapct nalans, har

nu här i- Småland gått ut, dels genom nät och notdrägter, hwar-

igenom rötterna bliwit uppr3'ckta, dels ock måhända genom skarpa

och långa wintrar, som tidigt isbelagt sjöarna och sent gjort dem
isfria. För öO å 60 år sedan har denna nöt warit funnen i Ilöke-

sjön uti Lemnhults socken och uti Wederslöfs sjö i wikarna wid

Kråknabben, Hästängarna och \vid Regementsskrifwarebostället uti

Stenhagswiken.»

På grund av det under 17()0-talet härskande ekonomiska intres-

set ha nog också, tack vare sjönötens matnyttiga egenskaper, nötter

införskrivils och planterats vid flera av vårt lands herrgårdar,

ehuru säkra uppgifter härom saknas i litteraturen.

Möjligen torde — såsom Nathorst (42, sid. 4) redan påpekat — den

av Wikström år 1(S24 omnämnda Trajoa-lokalen vid Svansö säteri

(Holtnaryds sn) i Västergötland härröra från ett dylikt odlingsförsök.

Denna förekomst har dock länge ansetts mycket osäker. T. o. m.

WiKSTRÖ.M själv hyste starka tvivel om uppgiftens riktighet, varom
följande slutord i hans meddelande bära vittne: »Det är all anled-

ning att här förmoda en oriktig uppgift, men de, som äga tillfälle

undersöka nämnde ställen, kunna allenast afgöra, om så är eller

ej.» Till min glädje är jag nu i tillfälle att göra ett meddelande,

som är ägnat att bringa klarhet i denna fråga. Genom min vän,,

fil. mag. HiK.\KD Ster.nkii, har jag gjorts uppmärksam på tvenne

handskrifter från senare delen av 1700-talet, vilka förvaras i Upp-

sala Universitets bibliotek. 1 dessa uppgives verkligen sjönöter»

såsom växande vid Svansö.

Den ena handskriften utgöres av professor Adam Afzelils' out-

givna arbete »Colonise plantarum > (manuskriptet förv. under kata-

lognumret D 83 f), vari det heter: »Trapa nalans växer i Veslergöth-
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land vid Svansö. And. Dahl.» Den andra är ell brev från Andehs

Dahl till Adam Afzelius, daterat Chrislinedahl d. 12 juni 1784,

varur jag citerar: »Trapa natans fant jag 1774 innefrusen uti et

Isslj^cke vid bron, som går öfver Siöviken vid Svansö. « (Hand-

skrift G 2.)

Sannolikt bar väl därför Trapa verkligen funnits vid Svansö.

Anders Dahls^ namn borgar för att någon felbestämning ej gjorts

av den i isstycket infrusna plantan.

Varför har då varken Dahl eller Afzelius publicerat det intres-

santa fyndet? Personligen kan jag ej tänka mig någon annan för-

klaring, än att Trapa ej varit vildväxande vid Svansö, och vetska-

pen härom har gjort, att de båda nämnda forskarna ansett saken

vara av mindre intresse.

Från 1800-talet känner man ett flertal planterings- och natura-

liseringsförsök. Intressantast äro de, som utförts av medicinalrådet

d:r M. M. af Pontin, över vilka han lämnar kortfattade redogörel-

ser dels i »Svenska Trädgårds-Föreningens Ars-skrift 1836 och 1837»

(Sthlm 1837) och dels i det av honom utgivna arbetet »Samlade

skrifter» (Sthlm 1857).

I den förstnämnda publikationen omtalas, att levande, från Kö-

penhamns botaniska trädgård hämtade Tra/ja-exemplar utplanterats

på trenne olika ställen, nämligen: i trädgårdskanalen vid Vegeholm

i Skåne, i en bassin nära Baltzar von Plåtens grav vid Motala

och i en igeldamm vid assessor Cösters egendom på Kungsholmen

i Stockholm. — I »Samlade skrifter» (1 avd. i 3:dje bandet, sid.

39) läses följande: »Uti en bugt af denna å (= Rönne å vid Vege-

holm) nedlade jag de första rötter af Sjönöten (Trapa nafans), hvilka

jag godhetsfuUt fick upphemtade ur en damm i botaniska trädgår-

den i Köpenhamn. Som jag förde mitt fynd i ett vattenkärl, hela

vägen till Stockholm, hade jag tillfälle förse åtskilliga lugna vatten-

drag i vägen, såsom en bugt af Lagaån, i en vik af sjön vid Tofta-

holm, — — — —
. Ytterligare fortsattes planteringen af Sjönöten

bland nymphserna i Lillsjön vid Jönköping, i en vik af Wettern

^ Anders Dahl föddes 1751 i Värnhems sn i Västergötland. Student i Uppsala

1770. Efter avlagd til. kand. examen antogs Dahl på Linnés rekommendation

såsom vårdare av kanslirådet K. Alströmers naturaliesamling i Göteborg och bota-

miska trädgård vid Kristinedal. 1786 promoverades han i Kiel till med. doktor och

utnämndes följande år till med. adjunkt och bot. demonstrator vid Abo universitet.

I>öd 1789. — Dahlian är uppkallad efter honom.
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vill Omberg och vid S varians utlopp i Roxen. Della 'för efter-

kommande' — >.

För några odlingsförsök, som utförts under senare hälften av

1(S()0-talel, redogör Nathohst (42, sid. 4). På liera ställen har även

under de allra senaste decennierna en och annan 7Va/;rt-entusiasl

sökt att odla växten till egen och andras förnöjelse.

^1 Betingelserna för sjönötens postglaciala uppträdande.

Att på grundvalen av till dato gjorda undersökningar lämna ett mera
slutgiltigt svar på föreliggande fråga torde icke vara möjligt. Väl

finnas vissa fakta som utgångspunkter i diskussionen, men enligt

milt förmenande äro de allt för få och av allt för allmän karaktär,

för att tillåta något annat än uppställandet av mer eller mindre

sannolika hypoteser.

Då det gäller att söka efter orsakerna till sjönötens stora post-

glaciala utbredning, bör man givetvis som utgångspunkt taga väx-

tens ekologiska fordringar och spridningssätt. Diskussionen skall

<lärefter inriktas på en närmare utredning av i vilken mån posl-

glacialtidens geologiska, klimatiska och kulturella förhållanden kun-

nat verka i en för växten gynnsam eller ogynnsam riktning.

De ekologiska faktorer, som man i föreliggande fall främst måste

taga hänsyn till, äro värme och näringstillgång. Om sjönötens

krav i dessa avseenden veta vi för närvarande genom mera exakta

undersökningar föga. Del torde sålunda nu endast vara möjligt att

skatTa sig en föreställning om sjönötens värme- och näringskrav

genom ett jämförande studium av växtens geograiiska uppträdande

samt av de spridda odlingsförsök, som utförts med densamma i

olika delar av landet. De resultat, som kunna vinnas på dessa

vägar, bli dock härvidlag tämligen osäkra på grund av svårigheterna

att borteliminera åtskilliga felkällor.

Särskilt framträder detta vid försök alt draga slutsatser av växtens

geografiska utbredning. I egenskap av vattenväxt är nämligen sjö-

nöten bunden till platser, där lokalt gynnsamma temperatur- och

näringsförhållanden i hög grad kunna vara verksamma. Vi behöva
blott tänka på den roll, djupförhållandena, strändernas topografi,

tillllödenas beskalVenhet o. d. kunna spela vid danandet av olika

sjötyper i såväl fysikalisk som biologisk mening inom en och

samma trakt (jfr Samuelsson 59).
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Av dessa anledningar inses lätt de stora svårigheter, som möta

oss vid ett försök att fastställa växtens värmekrav genom parallelli-

sering av sjönötens uppträdande med de meteorologiska uppgifter

— för övrigt inskränkta till lufttemperaturen — vilka stå oss till

buds. Den förmodan ligger dock nära till hands, att sjönöten är

vad man säger en »värmefordrande» växt, då den i sin allmänna

europeiska utbredning visar ett tilltagande i frekvens mot söder.

Vissa stöd för den gängse åsikten om sjönötens stora värmekrav

lämna också de odlingsförsök, som i senare tider utförts med växten

här i Norden, dels i naturaliseringssyfte (jfr 42, 46, 48 o. 49) och

dels för studieändamål, t. ex. i de botaniska trädgårdarna i Lund,.

Stockholm och Uppsala. Vid dessa kulturförsök har det visat sig^

att sjönöten ej blommat alla år, och att fruktsättning i regel all-

deles uteblivit. — Likväl kunna berättigade invändningar göras

mot dessa försöks beviskraft, då någon hänsyn ej tagits till utsädets

proveniens. Frukter ha ofta införskrivits från Kärnthen, Italien och

Sydfrankrike. Hade utsädet däremot hämtats från sjönötens nord-

ligast belägna »hemorter», skulle förmodligen nyssnämnda odlings-

försök åtminstone under varma år ha givit andra resultat.

Lufttemperaturen vid sjönötens forntida nordgräns och vid dess

nordligast belägna recent-historiska förekomster i Sverige, Kur-

land och Ostpreussen belyses av nedanstående tabell L

Temperaturuppgifterna från Sverige äro hämtade ur H. E. Ram-

berg, »Medeltal och extremer af lufttemperaturen i Sverige 1856

—1907. — Bih. t. Meteorol. Iakttag, i Sverige, Bd. 49 (1907).»

Övriga uppgifter ur M. Rykatchew »Atlas Climatologique de Russie

1849—1899. — St. Pélersbourg 1900> och J. Hann »Handbuch der

Khmatologie. Bd. III. — Stuttgart 1911.»

Som jag redan i största korthet nämnde vid behandlingen av

frågan om sjönötens forna utbredningsområde, tyda flera saker på,

att Trapa har ganska stora näringsfordringar. Den har sålunda

här i landet främst kommit till utveckling i mera näringsrika vatten-

system. Mycket tjänliga växtplatser hava lermarkernas floder och

sjöar erbjudit.

På grund av Trapa's sannolikt rätt stora värmekrav finnes av

allt att döma ett intimt samband mellan sjönötens forna utbred-

ning och det varma klimat, som från en tidig del av postglacial-

tiden härskade ända fram till bronsålderns slut. (Se vidare G. An-

dersson 7, R. Sernander 65 och L. von Post 56.) Ett ej oväsent-

ligt stöd härför ha vi i det redan påpekade förhållandet, att inga
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Trapa-fyud gjorts inom områden, som dykl upp ur havet efter

sistnämnda tid. Under järnåldern fram till våra dagar l)lev som
bekant klimatet kallare och fuktigare, vilket torde ha inverkat men-
ligt på växtens spridningsförmåga och över huvud taget på dess

existensmöjligheter.

Efter denna summariska framställning av de miljöförhållanden,

vilka kunna tänkas ha gynnat Trapa natans i dess existens, åter-

står nu att diskutera de faktorer, som varit verksamma vid växtens,

spridning.

Sjönöten sprides dels genom lösslitna exemplar av den utvuxna

plantan och dels genom frukterna.

Genom ett flertal observationer från Ryssland vet man, att sjö-

nöten ofta sprides hydrochort genom avslitna plantor (Hitrovo 22),.

och helt säkert har även en sådan propagation ägt rum inom vårt

lands vattendrag.

Utom för sjönötens lokala utbredning torde en dylik driftsprid-

ning möjligen även ha spelat en viss roll vid växtens utbredning

till avlägsnare trakter. En teori har framkastats av Xathorst
(42, sid. 39), enligt vilken sjönötens invandring i Norden skulle stå

i samband med en spridning i Ancyliis-ha.\ei. En mängd fakta

tyckas ock ge stöd åt denna åsikt. Sålunda äro, som redan nämnts,,

flera 7>«/;a-fynd gjorda på platser i Östergötland, Småland och

Blekinge, vilka legat inom .4/7cy/zis-havets strandzoner (se Sundellv

73, sid. 231). — Sedan Trapa väl inkommit i en ur .4/7Ci//z;s-havet

isolerad sjö, kunde från denna därefter en spridning av växten äga

rum till de flod- och sjösystem, vilka genom den fortgående land-

höjningen uppstodo på lägre nivåer. — Denna teori är dock ej maklig

att ensam förklara sjönötens utbredning i vårt land. Sjönötens upp-

trädande i södra Småland, i Skåne och Halland kan nämligen svår-

ligen sättas i samband med en spridning utmed A ncij lus-h&xels strän-

der. Nathorsts teori har också rönt motstånd av vissa forskare.

Så har t. ex. Sernander (64, sid. 76) framhållit, alt Ancylus-havet

ej torde ha spelat den stora roll för våra vattenväxters spridning,,

som man vid första påseendet kanske skulle förmoda.

Utom genom vattendrift ha möjligen lösslitna individ spritts genom
vattenfåglar, därigenom att Trajja-rewor tillfälligt snärjt sig fast vid

vingar och ben, då fåglarna summit eller dykt inom sjönötens växt-

platser. På vissa håll växa Trapa-indixiden så tätt, att deras flj't-

bladsrosetter formligen bilda en grön matta på vattenytan. Trots

att man ännu saknar direkta observationer av en dvlik zoochor
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spridning av Trapa, anser jag mig dock ha skäl för anlagandel, alt

valtenraglarna spelat en viss roll vid sjönölens ulhredning i Sverige.

Fåglarnas betydelse för våra vallenväxlers spridning får ej under-

skattas. Huru skall man förklara Strcitiotes' och Hijdrocharis' all-

männa ulhredning, ulan alt sälta denna i samhand med fåglarnas

verksamhet?

Vattenfåglarnas roll som spridare av Trapa har ofta drv'ftats i

lilleraturen. Av svenska forskare är det främst Nathorst (42, sid. 40)

som ägnat denna fråga uppmärksamhet. De fåglar, vilka han i

främsta rummet vill tillskriva andel i sjönötens utbredning, äro

grågåsen [Anser cinerciis) och knölsvanen {Cjifiiuis olor).

Vi övergå nu till en redogörelse över växtens spridning genom
frukterna. På grund av 7>a/K/-frukternas höga specifika vikt kunna

desamma i regel ej spridas på längre sträckor utan hjälp av djur

eller människor. Frukterna sjunka efter mognaden till hotlnen, som

jag själv också liera gånger personligen kunnat övertyga mig om.

(Möjligen ha vi även att räkna med en fruktspridning med isens

hjälp. Fruktbärande 7Va/)o-individ kunna vid växlplatsens islägg-

ning frysas in i isstycken, vilka sedermera råka i drift.)

Bland djur, som verkat som spridare av Tra/ja-frukter ha sedan

länge i litteraturen framhållits fiskar, vattenfåglar och vissa däggdjur,

såsom bävrar, uttrar och vattensorkar. Man får därvid tänka sig,

att 7>(f/}«-frukterna transporterats genom alt nötterna antingen fastnat

på djuren eller ock insamlats av desamma för alt användas till föda

(10, sid. 247; 42, sid. 88).

Vilken roll detta spridningssält haft för sjönölens uli)redning, är

svårt att bilda sig en föreställning om. Mig förefaller det att vara

tämligen betydelselöst.

Då på ett flertal ställen bävergnagda trädstammar anlrällals till-

sammans med Trapa-nöiler, ligger dock den möjligheten till hands,

som också Sernander (63, sid. 230) velat göra trolig, all bävern

verkligen i en del fall bidragit till växtens spridning.

En vida större roll än djuren har människan kunnat spela som
spridare av rrapo-frukter.

Nötterna ha en ätbar, ganska stor kärna. De insamlas av denna

anledning i alla länder, där växten förekommer mera allmänt, t. ex.

i sydöstra Ryssland och Ungarn. 1 Kina och Indien komma frukter

av Trapa bicornis och T. })ispin(>sa ofta till användning som föda.

Särskilt den förra sj^eiar i Kina en ganska slor roll och är där före-

mål för omfattande odlingar. (Rörande Trapa bicornis och dess
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kultur i Kina finnes i »Floie des Serres», 15d. 8, sid. 169 en in-

tressant skildring.)

På grund av sjönötens matnyttiga egenskaper framkastade redan

för ett hälft århundrade sedan några forskare den tanken, att Trapa

tidigt funnit användning i människans hushållning, och att därför

dess utbredning i Europa i hög grad varit beroende av hennes åt-

göranden. Det första uttalandet i denna riktning gjordes 1867 av

Japetus Steenstrup (68, sid. 111).

En mycket ingående belysning av denna fråga lämnas i ett år

1883 av schweizaren J. Jäggi utgivet arbete: »Die Wassernuss Trapa

nntans L., und der Tribulus der Alten». Utgående från en mängd
uppgifter över sjönöten inom såväl äldre som yngre arkeologisk,

botanisk och farmakologisk litteratur, diskuterar han den betydelse,

växten kunnat ha för människan under förhistorisk och historisk

tid. På grund av tvenne depotfynd av 7>«jDa- frukter i pålbyggna-

der i Schweiz (O. Heer 20, sid. 32) ansåg Jäggi bevisat, att sjö-

nöten redan mycket tidigt använts av människan. Genom växtens om-

nämnande i Theophrastus, Hippocrates, Dioscorides, Plinius m. fl.

äldre botaniska och medicinska auktorers skrifter framgår, att växten

under de äldre skedena av historisk tid flitigt odlats i egenskap av

livs- och läkemedel. Även under de senaste århundradena liar män-

niskan influerat på växtens utbredning, genom att den stundom in-

planterats i dammar och vallgravar kring slott och städer. Som
en sammanfattning av sina litteraturstudier gör Jäggi (sid. 30) föl-

jande uttalande: »Die Trapa ist eine siidliche, unsern Landen ur-

spriinglich fremde Pflanze, die in friiheren Jahrhunderten und wohl

schon zur Pfahlbautenzeit erst als Nahrungsmiltel und später be-

sonders als Heil- und Sympathiemittel in die nördliche Schweiz

und das nördliche Europa eingefiihrt und dabei teils absichtlich,

teils zufällig in unsere Gegenden verpflanzt wurde».

På grund av den mängd av fakta, som framdragits genom Jäggis

nyssnämnda och flera senare forskares arbeten, ligger den tanken

nära till hands, att även i vårt land människan i ett flertal fall ut-

övat ett stort inflytande på sjönötens spridning. Månne Trapa odlats

hos oss under förhistorisk tid, då den så allmänt förekom i södra

och mellersta Sverige?

Sjönöten har ej sällan träffats i mossar, där även arkeologiska

fynd gjorts, t. ex. i Kallsjö-, S:a Lindveds- och Slälterödsmossarna

i Skåne (24, 58 o. 52) och Gottersätersmossen (62) i Närke. Tyvärr

ha dock dessa parallellfynd ej kunnat giva oss någon bestämd an-
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Ivdaii om. varken alt växten använts av våra förfäder eller ens all

dess uppträdande pä nägot sätt stått i saml)and med människors

åtgöranden. Frågan måste sålunda ännu lämnas öppen.

Skulle, vilket är mycket sannolikt, en framlida undersökning

visa. alt sten- och bronsåldersfolket verkligen insamlade YVopa-frukter,

så tror jag dock. all människan endast spelat en sekundär roll \ id

sjönötens utbredande. Växten ui)pträdde så pass tidigt i olika delar

av vårt land, alt den samtida jagar- och fiskarbefolkningen knappast

torde ha stått på en så hög kulturnivå, att avsiktlig rra/ja-odling

bedrivits.

Liksom så många andra vattenväxter förlora 7Va/M-frukterna lätt

sin grobarhet genom uttorkning, och detta har naturligtvis i ganska

hög grad försvårat en antropochor spridning särskilt på längre

distanser.

4. Utdöendet.

Som känt är har sjönöten försvunnit från samtliga sina fordom

talrika växtplalser i Sverige, möjligen med undantag av sjön Im-

meln i Skåne, där den enligt uppgift av T. Vestehghkn (79) ännu för

några år sedan skulle linnas på ett ställe. Härmed åsyftas dock

en annan lokal än den i det föregående nämnda Hanviken. I Ran-

viken (lig. 4) uppgives växten nu vara utdöd. Det sista exemplar

man känner därifrån observerades år 1913.

Sommaren 1916 gick genom pressen den glädjande och överraskan-

de underrättelsen, att Trapa blivit anträffad i en av Smålands in-

sjöar (7.")). Namnet på växlplalsen offentliggjordes ej, emedan, som
det uppgavs, den lyckliga upptäckaren först ville försäkra sig om
fyndortens fridlysning. Tyvärr har senare intet hörts om ifråga-

varande 7>o/ja-fynd. — Kanske det hela blott var en mysti-

fikation?

HeträlTande sjönötens allmänna tillbakagång tyckes av allt att

döma denna ha tagit sin början vid järnålderns inträde. Detta

har med skärpa ofta framhållits av R. Sehnanoeh och L. von Post.

Om den hastighet, varmed utdöendet försiggått inom skilda delar

av Sverige, är del svårt att närmare yttra sig. Denna fråga är näm-

ligen ännu ej tillräckligt studerad. Stora svårigheter möta ocl så

forskaren vid angripandet av detta problem därigenom, alt tillräck-

ligt skarpa metoder ännu saknas för fastställandet av åldersförliål-

Svensl: BotannI: Tillskrift tfjo. >^
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laiidena inom de gylljelager, som bildades under järnåldern och

senare.

Av hilinlills gjorda, mera ingående undersökningar förefaller det

dock, som om växtens utdöende skulle ha skett mycket hastigt på

llertalet av dess växtplatser. Likväl (innas otvetydiga vittnesbörd

om, att Tr(tpa på vissa lokaler haft förmågan att länge kvarleva.

Vi behöva i delta sammanhang blott erinra om Misterhultssjöarna

Foto av förf. den 12 okt. VJVÖ.

Fij:. 4. Eanvikeu av Immelu, sedd från östra sidan. I det smala sundet i för-

grunden hade Trapa nafans vid tidpunkten för sin upptäckt sin huvudsakliga

utbredning.

cell Immeln.^ Sannolikt försvann även växten ganska sent ur sjön

vid Tulsboda brunn i Kyrkhulls socken, Blekinge län, då man där

uj)pdraggat Trapa-nöiier ur det allra översta gytljelagret.

När vi forska efter orsakerna till sjönötens tillbakagång i Sverige,

är det av stor vikt att även inrikta uppmärksamheten på växtens

existensförhållanden i andra delar av dess europeiska utbrednings-

' Tänkbart vore, att Trapa i sistnämnda sjöar ej varit vildväxande, utan i analogi

med PoNTÉNs uppgift utplanterats på 1700-talet av från Tyskland hemkomna krigare.

Sjniv tror jag dock, att denna misstanke är oberättigad, särskilt som Trapa i dessa

sjöar uppträtt i former, som äro mycket sällsynta i södra och mellersta Europa.
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område. Det visar sig då, all sjönöten trots en forntida myckel

stor utbredning nu antingen försvunnit eller står i begrepp att för-

svinna i hela norra Kuropa. Sjönöten har i historisk tid försvunnit

ur Belgiens och Hollands Horor. I Tyskland och mellersta Ryss-

land förekommer den ännu på ett fåtal spridda lokaler. De nord-

ligaste belägna, fullt säkra utomskandinaviska växlplatserna äro

Klauzansee, 20 werst S om Jakobstadl i Kurland (lö) samt Linkeh-

nersjön i Pregels dalgång i Ostpreussen (13). Levande Trapa är dess

utom uppgiven från Kiluzesee S om Birsen (guvern. Kowno) i Li-

tauen (83 b) samt från guvernemenlen Kasan, Simbirsk och Wla-

dimir i Ryssland (83). I nutiden träflas Trapa egentligen endast

mera allmänt i sydöstra Europa och främst då i Volgas och Donaus

deltaländer.

Sjönötens utdöende i vårt land är säkerligen i främsta rummet
betingat av den klimatförsämring, vilken inträdde vid järnålderns

början. Genom denna ändrades slåndorlsförhållandena till den grad,

att sjönöten ej kunde fortleva på andra än edaliskt särskilt gynnade

platser.

Av sjönötens sista relikllokaler har jag själv endast besökt Ran-

viken av sjön Immeln. Naturförhållandena där föreföllo mig vid

ett okulärl betraktande synnerligen gynnsamma för en värmeälskande

växt. (Se Malmström 35, sid, 75.)

Borisett från den nu nämnda förklaringen av sjönötens utdöende

genom vissa ogynnsamma klimatiska förhållanden, ha även andra

tolkningar framställts. Man har salt växtens utdöende i samband

med: 1. Utrotning genom fiskare och växtsamlare; 2. Torrlägg-

ning eller andra förändringar av växlplatser; 3. Sjukdomar och

degeneralion; 4. Människans övergivande av sjönöten som kulturväxt.

I vilken omfattning sjönötens tillbakagång i Sveriga verkligen kan

ha inlluerats av nämnda orsaker är naturligtvis omöjligt alt objektivt

bedöma. De framstå dock för mig såsom mindre betydelsefulla i

jämförelse med klimatförsämringen.

Härmed är dock ej sagt, alt många av nyssnämnda förhållanden

icke kunna ha spelat en större roll vid sjönötens tillbakagång i flera

utomskandinaviska länder. Ogynnsamma kullurel la inflytelser ha

förmodligen varit de starkast verkande orsakerna till 7Va/;«'s de-

cimering i Syd- och Mellaneuropa.

Kanske bör man dock ej för mycket underskatta en omständighet

som bidragande till sjönötens utdöende i vårt land, nämligen ut-

rotning genom växtsamlares skövling och fiskares notdragning. Här-



68

av tycks ålminslone ha orsakals växtens direkta försvinnande från

de sista reliktlokalerna. Så uppger, t. ex. P, Holmbergek (23, sid. 35)

i sin intressanta redogörelse över Trapas förekomst i Misterhults-

sjöarna: »Orsaken till dessa nytliga växters utdödande är dämpe-

noten, ty uti dessa fiskeredskap hafwa de (= fiskare) fått ganska

många nötter, refwor och rötter af dem». En liknande berättelse

om att Trapa fastnat i fisknät lämnar H. Conwentz (13) i en upp-

sats över förekomsten i Linkehnersjön i Ostpreussen. På sistnämn-

da plats måste t. o. m. fiskarna bruka läderhandskar, för att vid

nätens upptagning skydda sig mot de spetsiga frukttornarna. Slut-

ligen ha vi PoNTÉxs i det föregående omnämnda meddelande:

:»Trapa natans har här i Småland gått ut, dels genom nät och not-

drägter, hwarigenom rötterna blifwit uppryckta, dels ock måhända
genom skarpa och långa winlrar, som tidigt isbelagt sjöarna och

sent gjort dem isfria».

Även i Ranviken av Immeln i Skåne har förvisso notdragningen

spelat en ödesdiger roll för 7>a/>a-beståndets kvarlevande. De gi-

riga växtsamlare, vilka efter sjönötens upptäckt i Ranviken började

elt formligt utrotningskrig mot densamma, bära dock utan tvivel

den största skulden till Trapa s försvinnande från nämnda plats.

(Se Selim Birger 12, sid. 139.)

5. I Sverige funna fruktformer av Trapa natans.

Nathorst (42) lämnar för första gången en ingående framställ-

ning av de olika typer, som funnits och finnas hos denna växt.

Härvid urskiljer han beträffande fruktformerna — utgående från

ett på olika lokaler inom Sverige och Ungarn erhållet material —
tvenne serier, inom vilka fullständiga parallellformer uppträda. I

anslutning till Nathorsts arbete meddelar jag följande:

A. Coronata-scrien. — Groddhålet i översta delen av frukten omgivas av

en »krona» fig. 5 b). Kronan skiljes från den övriga delen av frukten

genom en mer eller mindre tydlig »hals».

(t. Frukter med fyra tornar.

f. siibcoronata. — Krona och hals tämligen svagt utvecklade; över-

gångsform till serie B.

f. coronata. — Ivrona och hals väl utvecklade; de övre törnarna

sitta ovan fruktens mitt.

f. elongata. — Krona och hals tydliga; de övre törnarna sitta vid

eller nedom fruktens mitt.

i3.
Frukter med två tornar, (de två nedre törnarna utvecklas ej).

f. verbanensis De Notaris. — Krona och lials tydliga. Denna form

igenkännes säkrast på frukter, å vilka epikarpet är i betiåll.
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Epikarpet, som oni<;er törnarna, saknar nämligen hos frukter av
verhancnsis-iyi) de skar[)a sidokanter, som karakterisera övriga
Trcijxi-hnmer se Schinz (10 ocii Schröter Gl).

I}. Lnci>i(/(ila-sci'iQn. — Groddhälet omj^ives ej av en tydlig krona. Hals
saknas.

Fig. 5. TrcqianatanH L., olika fruktformer.

Coron^fa-serien a—f. — af. suhcoronata Nath.; b. i. coronatci Xath.; c f. elongnta

Nath.; d f. verbanensis De Xotaris (exemplar med bibehållet epikarp sett ovan-

ifrån); e och / f. muzzanensis Jäg^i.

Laevigata-seTien g—m. — g {. laevigafa Nalh.; // f. rostrata Nath.; i t. conocarpoides

Katb.; k i. conocarpa Arescbong; I och m f. suecica Nath. (samma exemplar sett

från sidan och ovanifrån).

a—c, g—m efter Nathokst (42), d—f efter Jägoi (27).

«. Frukter med fyra tornar.

f. lacvigala. — Den ovanför törnarna belägna delen av frukten

mycket kort; dess höjd mindre än bredden.
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f. rostrala. — Den ovanför törnarna belägna delen av frukten kort,

cylindrisk — konisk; dess höjd och bredd ungefär lika.

f. conocarpoides. — Törnarna sitta strax ovan fruktens mitt, den

övre delen av frukten cylindrisk — konisk.

f. conocarpa Aresch. — Törnarna sitta vid eller något under fruk-

tens mitt.

/?. Frukter med två tornar.

f. snecica. — Frukten tillplattad från sidorna. Parallellform till

f. verbanensis.

Denna indelning har sedermera i huvudsak följts av de flesla

forskare. Så t. ex. av C. Schröter i »Contribution a Télude des

variétés de Trapa natans L». Om man undantager den redan 1884

beskrivna formen muzzanensis, ha ej några nya tillägg blivit gjorda

till de av Nathorst kända fruktformerna.

Miizzanensis-typen (28, sid. 432) ansluter sig närmast till f. coro-

naia, men avviker från denna genom att mellan de fyra törnarna

befinna sig fyra framträdande, kraftiga knölar (se fig. 6). Dessutom

förgrena sig icke kommissuralnerverna, som utgå från fruktens bas^

utan de gå direkt ut i och sluta i ovannämnda knölar. Delta till

skillnad från andra undersökta former, där kommissuralnerverna

oftast grena ut sig till närbelägna tornar.

Det systematiska värdet av ovanstående former är ännu föga ut-

rett. Ehuru växten ofta varit föremål för embryologiska, anatomiska

(11) och organografiska (82) undersökningar, saknas dock sådana

över de beskrivna formernas genetiska konstitution. Flera frukt-

former tyda på en hybridogen natur (t. ex. f. subcoronata Nath.).

Andra åter äro förmodligen enbart individuella variationer (modi-

fikationer). På samma lokal trälTas nämligen ofta flera fruktformer

blandade. I tvenne sjöar vid Griinewald i Niederlausitz fann Ja-

COBASCH (26) ett intressant förhållande. Han iakttog nämligen ofta

på en och samma planta utom normala fyrtorniga frukter, även tre-

och allra vanligast tvåtorniga sådana samt dessutom alla övergångs-

former mellan dessa.

Om variationen hos Trapa natans (coronata-serien) skriver Schinz

(60, sid. 481) följande: »Jäggi, Schröter und auch ich (in der Flora

der Schweiz) haben bis anhin die verbanensis \vie die muzzanensis

als Varietäten der natans aufgefasst, als Varietäten, denen die Nathorst-

schen Varietäten subcoronata, coronata, elongata, coordiniert wurden.

Ich neige heute zu einer etwas andern Auffassung. Subcoronata

Nathorst, coronata Nathorst, elongata Nathorst sind fiir mich Varie-

täten im Wettsteinschen Sinne (Handbuch der System. Botanik, I
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[li)01 , 13l, (lie nic-hl oiier in i^eringem Masse vererbhar siiul uiui

<iie abliängii^ sind von den Willerungsverhältnissen, während den

Formen vcrbanensis und nuizz(tncnsis, bei geringein Varialionsver-

mögen, entschieden ein dem Artbegrill näherslehender Rang zukomml.

Ich uiirde daher vorschlagen, drei Tnlerarlen aufznslellen, die unter

dem SammelbegrilV Trapa ncilans L, zusammengelasst ^vil^den:

Trapci ndldns L.

ssp. iKihins (L.) Scbinz mit den var. snhcorondld Nathorsl,

coronala Nathorsl, clongata Nathorst.

ssp. verlumcnsis (De Notaris) Scbinz.

ssj). nui::(U}cnsis (Jäggi) Scbinz.»

Av Nathohsts [42) nyssnämnda år 188(S utgivna arbete framgår

att samtliga av honom nybeskrivna Trapa-fovmvr funnits i Sverige.

Däremot kände han ej svenska fynd av f. verbanensis De Nolaris

och f. muz:anensis Jäggi.

Frukter tillhörande både

loevigata- och corondtd-se-

rierna lade ISS.S anlrälTats

i två av de tre landskap,

varifrån Trapatynd då voro

kända. Under de följande

åren ha frukter, tillhörande

de båda serierna, ofla er-

hållits inom samma provins

(t. ex. i Närke och Väst-

manland), men fynden visa

med all tydlighet, att, sär-

skilt i Mellansverige, coro-

n«/rt-formerna varit ofantligt

mycket vanligare än de av

Iaein<jdla-[\p.

Ehuru det vore på sin plats att här lämna en mera detaljerad

framställning av de olika fruktformernas geografiska utbredning, är

detta tyvärr omöjligt på grund av fossilmaterialets bristfälliga be-

skaffenhet. Man har nämligen ofta konstaterat Trapa?, närvaro en-

bart genom ett eller annat fragment, som råkat komma in i borr-

kannan, och vilket ej alltid kunnat hänföras till någon viss lyp.

Jag hoppas dock i en senare publikation få återkomma till denna fråga.

Av ett myckel stort intresse är den förut ^sid. 49) omnämnda
upptäckten av f. mnzzanensis Jäggi i mossmarkerna kring Väsllanda-

Foto av C. G. Alm och förf.

Fig. 6. Muzzanensis-frukter från Våsjönio-se

(VästlandasjÖD) i Västmanland, a frukt sedd

ovanifrån, b underifrån. 01)servera å b kom-

missuralnervernas form och förlopp. — Nat. storl.
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sjön i Västmanlaiui. Det är nämligen första gången denna Trapa-

form anlräflats i vårt land och dessutom det andra fossilfyndet av

f. muzzanensis, som gjorts i hela Europa. Den förut kända lokalen

är en mosse vid Tromp, i distriktet Braunsberg, Ostpreussen (61,

sid. 448). Ännu i dag lever dock denna märkliga Trapaform i

Muzzanosjön i Schweiz nära Lugano. Efter Schhöter (61, sid. 448)

citerar jag följande: »Gette varieté, la mieux caractérisée de toutes

et sans transition aucune, offre un intérét tout special par son

isolement actuel, par sa seule station subfossile tres éloignée de

racluelle, et par ses relations tres étroites avec deux formes pliocé-

nes: le Trapa bituherculata Heer des gisemenls de Mealhada en

Portugal, et la Trapa Heerii K. v. Fritsch du Pliocéne de Thuringue.

Tous les deux ont les mémes tubercules intermédiaires comme le

Muzzanensis, mais ils différent par la petitesse de leurs fruits. Le

Muzzanensis semble d'aprés ces données un reliquat de la flore ter-

tiaire qui sest maintenue dans celte Insubrie' privilégiée.»

Ofrivilligt ställer man sig genom fyndet av ;j?Hrrane/?s/s-frukter

i södra Västmanland tvekande inför riktigheten av den av Schrö-

TER gjorda tolkningen av denna forms genetiskt-sj^stematiska ställ-

ning och ålder. Muzzanensis kan här svårligen tolkas som en relikt,

emedan dess forna växtplals till sin bildningslid är tämligen ung.

Västlandasjön isolerades ur havet först under Liiorina-iid. Tyvärr

är jag dock ej istånd att lämna någon annan mera antaglig för-

klaring till denna Trapa-forms uppträdande. Hypoteser kunna
naturligtvis uppställas, men som dessa i föreliggande fall tangera

gissningarnas gräns, anser jag det lämpligast att helt lämna dem
åsido.

Den nu lämnade översikten torde trots den knapphändiga for-

men ge en ungefärlig föreställning om de arbetsmetoder, som vid

7>«/}a- forskningen använts, och om de resultat som vunnits. Sam-
tidigt visar den väl ock den ofullständighet, som trots allt ned-

lagt arbele ännu präglar kännedomen om Trapa nalans och dess

förekomst i Sverige.

För att bringa hithörande frågor in på ett fastare plan, är det

nödvändigt att i större utsträckning än hittills studera den levande

växten från ekologisk och fysiologisk synpunkt. Detta studium

bör i främsta rummet inriktas på växtens värmekrav. Undersök-
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ningarna i detta hänseende kunna lämpligen ulföras på del sättet,

att Trap(i-[rukier frän samma lokal, belägen så nordligt som möj-

ligt, bringas i kultur på orter med olika temperatur. Odlingsför-

söken böra anordnas så likartat som möjligt med hänsyn till ex-

position och näringstillgång (sålunda helst i kulturkärl), och den

största möjliga omsorg därvid nedläggas på registreringen av vatt-

nets och luftens temperaturer.

I samband med nämnda undersökningar vore det av stort in-

tresse att noggrannare studera lemperaturförhållandena å ett antal

fyndorter inom det forna utbredningsområdet, belägna dels vid

växtens förhistoriska nordgräns och dels på platser, där Trapa i

historisk tid levat kvar, t. ex. Immeln i Skåne och .Mislerhultssjöarna

i Småland.

Undersökningar av antydd art kunna dock svårligen utföras av

en enskild forskare, varför det vore önskvärt, att de upptoges på
någon stående naturvetenskaplig institutions program.

C. Förteckning över Trapa-fyndorter i Sverige.

Uppland.

Junikils sn. Börjesjön v34, sid. 340); se ovan.

Västmanland.

Bro sn. Mosse vid Våsjö (strandniosse till Västlandasjön); se ovan.

Hirameta sn. Brandfors- Kilarne vid Gärdslinge gård) och Bro
tegsmossarna föO, sid. 272; 52, sid. 383).

Ramsbergs sn. Vreniossen S om Morskoga sjön; se ovan.

Värmland.

Kila sn. Deltabildning nära sjön .Sjöns V strand, S om gården
13 unäs (54, sid. 343).

Södermanland.

Lista sn. Apalsjun, se ovan; Mosse V om Eka herrgård, se ovan.

Stora Malms sn. Kärr i Nässjöns nordända; se ovan.

Tvela sn. Frostmossen. Mosse invid sjön Vällingen; se ovan.

? Mosse i närheten av Katrineholm. v2, sid. 497).

Närke.

Askers sn. Kvismaren, V om gården Hammar (62, sid. 343; 52,

sid. 382,; Östra Kvismarcängarna; se ovan.



74

Axbergs sn. Mosse vid Dylta bruks station (29, sid. 657); Ervalla

station (29, sid. 663); Goltersätcrsmossen v62, sid. 323); Seltorps-

sjön och mossen invid gården Långändan (29, sid. 659 o. 661).

Ekeby sn. Kvismaren, NV om Nynäs gård (52, sid. 383).

Gö ti un da sn. Gränjen (52, sid. 383); Järnäsmossen (strandmosse

till Hjälmaren) (51, sid. 651; 52, sid. 383).

Hackvads sn. Vilsta ängen (51, sid. 659).

Hovs t a sn. Kårstaömosscn (29, sid. 656).

Kumla sn. Mosjön, NO om Ekeby (52, sid. 382); Norra Moskärret

(64, sid. 70).

Mellösa sn. Egebyängarna; se ovan.

Mosjö sn. Mosjön, Ekebymossen (64, sid. 70); Mosjön, S om går-

den Sörby (52, sid. 382).

Skagershults sn. Tärnsjömossen (51, sid. 684).

Sköllersta sn. Kvismaren, mellan Västra Kvismaren och Vrana
gård (52, sid. 383).

Östergötland.

Godegårds sn. Börslyckekärr, 2 km Ö om Godegårds kyrka; se

ovan.

Grebo sn. Rödstenssjön (73, sid. 237).

Horns sn. Väsbykärret (70, sid. 72).

Hällestads sn. Mosse 1,5 km V om sjön Hårken; se ovan.

Kim stads sn. Landsjön (73, sid. 237); Roxen. Braskens grav (73,.

sid. 237; 74, sid. 4).

Ringa rums sn. Emten (73, sid. 237); Leckersbo mosse, strax NO
om sjön Byngarn, se ovan; Målsjön (73, sid. 238); Setterbo-

mossen. 1 km Ö om Tostebosjön; se ovan; Tjen (73, sid. 237).

Ringa rums och Skönberga snr. Strålången (73, sid. 237).

Östra Ryds sn. Hövern (73, sid. 237).

Skedevi sn. Lillsjömossen, NO om Reijmyra nära sjön Hunn; se

ovan.

Skönberga sn. Vispolen (73, sid. 237).

Tjärstads sn. Hultamossen, mosse nära Järnlundens västra strand;

se ovan.

Tå by sn. Oxtorpsmossen (73, sid. 237).

Väversunda sn. Dagsmosse; se ovan.

Yxnerums sn. Gullvattnet (73, sid. 237).

Örtomta sn. Teden (73, sid. 237).

Västergötland.

Ale Skövde sn. Lövdalsmossen strax N om Pressebo invid järn-

vägen; se ovan.

Angareds sn. Måhultsmossen. Mossen ligger intill gränsen mot
Bergums socken och c:a 4 km Ö om Kungälv; se ovan.

Bottnaryds sn. Sjön vid Svansö säteri 81, sid. 456; 42, sid. 4);

se ovan.

Fl o sn. Flomossen i Detterns sydända; se ovan.
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Färcds sn. Färedsmossen ; se ovan.

Ciårdhcms sn. Hullsjöniosscn, belä«^cn i Hullsjöns sydända, ^/^

mil OSO om Trollhällan; se ovan.

Dalsland.

Frändefors sn. Mosse strax norr om Kallholnicn, 1,5 km () om
Häslcfjordcns sydända; se ovan.

Bohuslän.

Forshälla sn. Mosse vid Boliusbanan, strax norr om Grohcds

station, c:a 4,.-) km S om Uddevalla; se ovan.

Småland.

.\gunnaryds sn. .\gunnarydssjöns nordända 71, sid. 336); Sten-

sjön, Slensjöholm (,71, sid. 336).

Almundsryds sn. Mörrumsån (Granö) 69, sid. 271); Asner»

Hönshylte) (69, sid. 271).

Aringsås sn. Salen Alvestad) (69, sid. 271).

Asa sn. Lången kärret i nordändan, 3 km () om I^amhults sta-

tion 71, sid. 335).

Blädinge sn. Salen (Hkedal) (71, sid. 335).

Drevs sn. Drevsjön .högmosse N om sjön); se ovan.

Dädesjö sn. Linnebjörkasjön (mad Ö om utloppet); se ovan;

Linnebjörkasjön jiiad N om sjön samt högmosscn NV om före-

toregående mad ; se ovan; Dällingen (tappad sjö NV om Däde-

sjö kyrka); se ovan.

Elmeboda sn. Vikholmen, ostsidan, (72, sid. 218).

Fliseryds sn. Tjuståsasjön (73, sid. 239); Grönsjön 73, sid. 239).

Furuby sn. Hotlnen, NV-viken, (72, sid. 218).

Gamleby sn. Uummen (73, sid. 238); Hedamossen (73, sid. 238);

Brånestadsgölen (73, sid. 238).

Glad hammars sn. Hällesjön (73, sid. 238); Gladhammars-Marei>

(73, sid. 238\

Gårdsbv' sn. Fängsjömaden; se ovan.

Gäll a ry ds sn. I.ångcn, nedanför Gällaryds herrgård, (72, sid. 218).

Hovmans torps sn. Vasen (72, sid. 218).

Kalvs viks sn. Åsncn (Kalvsviken) (69, sid. 271).

Lekaryds sn. Dansjön (^Dansjö tegelbruk) (71, sid. 335); Södresjöns

sydända (71, sid. 335).

Lemnhults sn. Hökesjön? (32, sid. 48; 42, sid. 3). Om denna

lokal se J, Svensson.s uppsats i detta häfte av Sv. Hot. Tidskrift.

Linneryds sn. Viren, nordändan, (72, sid. 218); Holsmosjön, SV-

ändan, (72, sid. 218).

S. Ljunga sn. Vissjön (Grimarp) (1, sid. 201).

Långasjö sn. Långa.sjö sjön, SV om prästgården, (72, sid. 218).

Långemål a sn. Alsterån, Barnebosjön, (73, sid. 232).

Misterhults sn. Bosjön (23, sid. 35; 42, sid. 27); Dovan (43, sid.

514); Dunsjön (73, sid. 239); Hemsjön (= Sulegångssjön) (32, sid.



76

48; 42, sid. 28); Fagersjön (23, sid. 35; 42, sid. 27); Jalsjön (19,

sid. 37) Vad som menas med Jalsjön, har förf. ej lyckats få

reda på. Namnet saknas å kartor över socknen; Lilla Ram-
sjön (73, sid. 239); Storutlerns södra ända (42, sid. 29); Trästen

(43, sid. 514); Älmten (14, sid. 134; 23, sid. 35; 42, sid. 26);

Ösjön (42, sid. 28).

Moeda sn. Stråken (kärr vid utloppet) (71, sid. 335).

Myresjö sn. Myresjö mosse; se ovan.

Näsby sn. Flögen (73, sid. 232).

Rydaholms sn. Mosse mellan Tvingsbo och Helgaån (67, sid. 27).

S. Sandsjö sn. Sandsjön, SV om S. Sandsjö kyrka (72, sid. 218).

Skatelövs sn. Åsnen (Skatelöv) (69, sid. 271).

Skede sn. Hökesjön (80, sid. 13).

Slätthögs sn. Lyen, SO-ändan (72, sid. 218).

Stenbrohults sn. Möckeln (Taxas) (69, sid. 271); Möckeln, invid

en vik SO om Tångarne; se ovan.

Söraby sn. Vartorpasjön (mossen i sydändan) (71, sid. 335).

Tegnaby sn. Bramstorpsmossen V om Korpagöl (52, sid. 381).

Tjureda sn. Helgasjön (Eknaholm) (69 sid. 271); Skavenässjön
(Skavenäskärret) (71, sid. 335).

V. Tor sås sn. Femlingen (Bohultviken) (71 sid. 335).

Try serum s sn. Skönerosjön (73, sid. 238).

Tuna sn. Storuttern (Katlsviken) (42, sid. 31).

T avel sås sn. Tävelsåssjön, SV- ändan, (72. sid. 2181

Ukna sn. Malmingen (73, sid. 237j; Nelhammarsmossen (73, sid.

238); Rammen (73, sid. 238); Rammgölen (73, sid. 237).

Urshults sn. Asnen (Dunshult) (69, sid. 271); Åsnen (Torsatorp å

Sirkön) (71, sid. 335); Åsnen (Fålaboda) (71, sid. 335).

Vederslövs sn. »Wederslöfs sjö i wikarna vid Kråknabben, Häst-

ängarna och wid Regementsskrifwarebostället uti Stenhagswiken»

(80, sid. 13).

Virestads sn. Fansjön (SO-ändan vid Fanhultj (71, sid. 335); Fem-
lingen (bägge sydliga vikarna) (71, sid. 335^; Virestadsjön (Abra-

hamsryd) (71, sid. 335).

Vissefjärda sn. Kyrksjön, nedanför kyrkan, (72, sid. 218).

Väckelsångs sn. Fiskestgdssjön (Snärshult) (71, sid. 335).

Yästrums sn. Skinnaremålagöl (73. sid, 238); Tjulingen (73, sid. 238).

Växjö landsförs. Helgasjön (mosse vid Kronoberg) (71, sid. 335).

Öjaby sn. Helgasjön (Ringängen) (69, sid. 271).

Örs sn. Furen, NO-ändan, (72, sid. 218).

Över rums sn. Ryven (73, sid. 238).

Halland.

Slättåkra sn. Hultamosse, belägen på Hults kronopark inom
Halmstads revir, c:a 8,5 km NV om Johansfors station; se ovan.

Blekinge.

Kyrkhults sn. Sjön vid Tulsboda brunn (42, sid. 26).
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Ronneby. Mosse sirax V om IJonncljv brunn -I. sid. 44 ; 24, sid. 18},

Sill hö v (la sn. Fursjön. syiländan 72. sid. 218).

Skåne.

Halkåkra sn. Mosse S om Marsvinsholnis järnväjisstalion 30, sid. älO).

Gryts ocii Gunilösa snr. Kvitlinge ängar vid .\lnia ån '39, sid.

89; 42, sid. 17).

Gunilösa sn. Torvniark i närheten av Sinclairsholm ,9, sid. 19;

42, sid. 17\

Gustavs sn. Slätlerödsmosscn (strandmosse till Hjörkesåkrasjön)

(52, sid. 380}.

Gärdslövs sn. Mosse invid forna Xäsbyholmssjön 15, sid. 135;

38, sid. 133; 42, sid. 15\

Hjärsås sn. Inimcln Hanviken) (45, sid. 134; 42, sid. 23; 35 sid. 71}.

V. Häglinge och Mellby snr. Store mosse ,66;.

Nosa by sn. Mosse vid Nosaby (4, sid. 45).

Skurups sn. Elinelundsmossen, S. om Kallsjö 18, sid. 536); Kall-

sjö mosse (24, sid. 22).

Svedala sn. Stora Lindvedsmossen (58, sid. 629).

Örkelljunga sn. Lönsjömossen, SV om Lönsjön nära Lönsjöholm,

(53, sid. 36).

Örkeneds sn. Kanalen under Ilallabron, Granbodasjön och Car-

sjön (44, sid. 13 o. 14). — Namnen Granbodasjön och Gar.sjön

äterlinnas ej på de topografiska och geologiska kartorna över

trakten. Förmodligen åsyftas Grimsbodasjön (Vielången) och
Gårdsjön. I dessa sjöar hava 7rf/juo-frukter anträffats enligt

uppgifter av bönder från Breanäs by invid Immeln.

Uppsala, Vä.xtbiologiska Institutionen mars 1920.
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EN GAMMAL BERÄTTELSE OM SJÖNÖTEN
I SMÅLAND.

>OM HÖKESIÖ OCH DES PÄRON OCH NÖTTER».

AV

JOSEF SVENSSON.

I sin »Flora Svecica» (l:a uppl. 1745, sid. 48) meddelar Linné

angående sjönöten, Trapa, bl. a. följande: »Siiecis Watn-nöt. Ostro-

gothis Siönötter. Habitat in Oslro-Golhia' paroecia Misterluilf, pago

Sohlgång, lacii Kåksmdla; in Smolandia? paroecia Lemn-lmlt, lacu

Hökesiöf}

I andra upplagan av samma arbete (1755, sid. 49) förekomma

samma uppgifter, men med tillägget: »a me non lecta.»

Uppgiften om denna »Hökesiö» såsom förekomstort för Trapa

upptogs efter Linné av de följande botaniska författarne. I Wah-
LENBERGS »Flora Suecica» (1831, sid. 103) läses: »Hab. in lacubus

pacificis limosis Smolandiae orientalis rarius, ut: in lacu Sule-

gångssjö paroecite Misterhult [Herbar. Liljeblad) et in lacu Älmten

sub Baggetorp ejusdem paroecise {Cralius), [in lacu Hökesjö paroecia'

Lemnhult olim secundum Linné]. c< C. J. Hartman (»Handb. i Skan-

dinaviens Hora», 2:a uppl., 1832, sid. 41) skriver: »Medl. delen af

Smal. i små insjöar, bland Nj'mphsea alba. Uppgifves såsom fun-

nen i Hökesjön i Lemnhult Sn. Sulegångssjön vid byn Köksmåla,

samt Älmten under Baggetorp i Misterhult Sn. Äfven Hemsjön,

Bosjön, Jalsjön Sic. VG i viken vid Svansö säteri. I sednare tider

förgäfves eftersökt.» I sin »Ny Smålands Beskrifning» (III, sid. 224,

Wexiö 1845—46) anmärker P. Wieselgren: »I Hökesjö i denna

s:n anmärker v. Linné Trapa notans (Sjönötter)». Och i det senare

av A. J. Rydén utgivna »Bihang till Ny Smålands Beskrifning»

(Jönköping 1847) återfinnes bl. a. ett »Bidrag till Smålands Natur-

beskrifning», författat av den bekante prosten Johan Pontén i

* Att detta är första gåugen, som Trapa i den tryckta litteraturen omnämnes så-

som förekommande i Sverige^ framhåller A. G. Nathohst i Bih. K. V. A:s Handl.,

Bd. 13, Afd. III, Nr. 10 (1888), sid. o.
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Korsberga (jlV om denne »Biogr. Lexicoii» [184.')], 11, sid. ;U).S IV.).

Häruti heter tiel bl. a.: xien ifrån Tyskland, under de förra Po-

merska krigen, af militären hitförda och i sjöarna wid deras bo-

stiillen planterade så nyttiga Sjönöten, Trdja nalniis, har nu här i

Småland gått ut, dels genom nät- och notdrägter, hwarigenom röt-

terna blifwit uppryckta, dels ock måhända genom skarpa och långa

wintrar, som tidigt isbelagt sjöarna och sent gjort dem isfria. För
.")(> ä ()() år sedan har denna nöt waril funnen i Ilökesjön uti Lemn-

hults socken, i en sjö med samma namn uti Skede socken och uti

Wetlerslöfs sjö i wikarna wid Kråknabhen, Hästängarna och wid

Hegementsskrifwarebostället uti Stenhagswiken.t

I alla dessa notiser återkommer, såsom vi sett, uppgiften, att sjö-

nöten skulle hava förefunnits i en sjö >Hökesjö» i Lemnhults socken

i sydöstra hörnet av Jönköpings län.

Xu inträlTar emellertid del märkliga förhållandet, alt någon sjö

meil det namnet ej existerar i Lemnhulfs församling; socknens

största sjö (som på kartan bär det nu obrukliga namnet »Wärnen»)

kallas av befolkningen »Trollebosjön» eller >Ryasjön» (efter resp.

Trollebo och Hyd vid dess strand); väster om denna ligger en mindre

sjö, »Lögasjön.» Del enda orlsnamn på »Hök-» i nejden är säteriet

Hökatorp (även kallat Högatorp), 1 km S om Lögasjön.

Däremot linnes det en sjö och en by »Hökasjö» ett par mil norr

om denna plats, i Skede s:n av samma härad.

Underligt förefaller det fördenskull, att prosten Po.ntkn, vilken

var bosatt i Korsberga, som är moderförsamling till Lemnhull, först

upprepar den från en sådan auktoritet som Linné nedärvda notisen

om Hökesjö såsom fyndplats för Trapa och så dessutom tillägger

sjön med samma namn i Skede socken.

Man torde kunna förmoda, att han, tvekande inför den traditio-

nella uppgiften om »Hökesjö» i Lemnhult — en sjö, för vars be-

fintlighet han säkerligen själv förgäves sökt få stöd hos ortsbefolk-

ningen — visserligen ej velat dra Linnés påstående i tvivelsmål

men för säkerhets skull tillagt Hökasjön i det närbelägna Skede,

om vilkens existens ju dock intet tvivel rådde.

I den av mig redan förut citerade avhandlingen av A. G. N.vt-

HORST i Bih. t. K. V. A:s Handl., Bd. 1,*}, (dess fullständiga titel ly-

der: »Om de fruktformer af Trapa natans L., som fordom funnits

i Sverige») redogöres (sid. 3 ff.) för de fåfänga försök man på 1880-

talet gjorde att i Lemnhull återfinna sjönöten. Med ledning av

Linnés uppgift företog A. F. Carlson sommaren 1880 undersök-
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ningar därstädes, men dessa gåvo »ett liell och hållet negativt re-

sultat, något som sannolikt ej skulle varit fallet, om växten under

forna tider derstädes varit inhemsk». »Uppgiften om Trapas före-

komst i Hökesjön», säger Nathorst, »torde följaktligen kunna anses

bero på något misstag, för så vidt den skulle afse, att växten der-

städes funnits i vildt tillstånd.» Och senare (sid. 10) fortsätter förf.

om Carlsons resa: »Sedan undersökningen i Sulegångssjöarne af-

slutats, begaf sig Carlson till Lemnhults socken för att eftersöka

Hökesjön. Någon sjö, som numera benämnes så, stod dock icke

att finna, men deremot uppgafs, att den lilla Torpsjön, vestsydvest

om Lemnhult, fordom benämnts Hökesjön. Torpsjön syntes i sjelva

verket erbjuda utmärkt gynsamma vilkor för att Trapa der skulle

kunna trifvas, men oaktadt ihärdiga skrapningar, kunde inga frukter

af densamma erhållas, och ej bättre resultat gaf undersökningen

af den sydligare belägna Sjöstugusjön. Den gamla uppgiften om
Trapas förekomst i Lemnhults socken blir härigenom ytterligare

tvifvelaktig, möjligen hafva endast några planteringsförsök der blifvit

gjorda».

Så långt Nathorst. Märklig förefaller mig Carlsons berättelse,

att ortsbefolkningen vid hans ivriga utfrågningar verkligen bejakat,

alt Torpsjön »fordom benämnts Hökesjön». Oaktat tillfrågan hos

flera personer i L. socken har nämligen undertecknad alltid fått

upplysningen, att någon »Hökasjö» ej vore bekant i församlingen.

Månne ej här en sammanblandning föreligger mellan »Hökatorp»

— »Torps by» — »Torpsjön» ?^

Intressant skulle det nu vara att veta, ur vilken källa Linné

hämtat sin notis om Trapa natans i Lemnhult. Att han nämligen

stöder sig på andras uppgifter och ej själv iakttagit den därstädes,

framhåller han ju själv i 2:a uppl. av »Flora Svecica».

Som ett litet bidrag till klargörandet av denna fråga tillåter jag

mig publicera följande berättelse från tiden omkring 1700:

»Om Hökesiö och des Päron och Nötter.

I Jönkiöpings län och Östra häradh och Lembnhult Sockn är een

siö, som Hökesiö heter och ligger in til Lembnhultz by. Därest

vexa ur sielfve siön små trän som bära Päron och kallas SiöPäron,

^ Komminister i K, J, Källstränd i Lemnhult har på min förfrågan benäget med-

delat, att »Hökasjön» i L. även för socknens äldste är alldeles okänd; ej heller

förekommer detta namn å kartor från äldre tid.
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dhe se ut som Päron, iiro Tulla af Klarnar och hätska och bilre',

brukas at ge boskapen in i Siukdonil).

Noch vexer ur diupet på samma slö lijka som relVor tiocka öl-

versl- som liock'^ hcklrå nederst som annor smalare tra, doch starka

at vädret och bölgorna kan dhem eij alsUla. Få desse relvor vexa

bladh äro bruna |)a een sida och gröna på dhen andra. Under desse

blad sitia nötter, trekantiga, hvars skapnad är lijka som foltangler*,

berettandes g(am)l(e) män, at fotanglernes'' begj^nnelse liar sig elTler

dene Schampelun'' förorsakat effter allid et horn vetter uj), och på

dhem är een gröön hårdh skahl, somhliga äro större, sombliga

mindre, och smaka som U.aslanier.»

Ovan meddelade berättelse ingår i en å Uppsala universitetsbiblio-

tek förvarad handskriftssamling (sign. V. 1.) med (den senare tillag-

da) titeln >P. Rldkbkck: Oiu Småldiuts anliqviteter», varuti gamla

"folktraditioner, visor och sagor från Småland blivit sammanförda.

Samlingen härrör från den bekante forn- och folkminnessamlaren,

regementskvartermästaren Petter Rudebeck på Museby bruk i

Skatelöv, Småland (f. 16()(), d. 1709i, en brorson till Oi.oe Rudbeck,

med vilken han även är andligen befryndad genom sina okritiska

och fantastiska historiska konstruktioner.

Av landshövding Ebic Dahlberg hade han fått i uppdrag att för

det planerade Suecia-verket insamla uppgifter om fornminnen, märk-

liga platser o. dyl. i Småland: en följd av dessa Rudebecks »forsk-

ningar» se vi t. ex. i Suecia-sticken över Bråvalla hed och den

gamla sagostaden Vitala. (Brevväxlingen mellan D. och R. är del-

vis publicerad i [G. G. Södergren:] Småländska archifvet. —
Wexjö 1853—Ö8, sid. 145 ff.)

Tvenne något litet varierande avskrifter av föreliggande berättelse

återfinnas i den stora Palmskiöldska handskriftssamlingen å Upp-

sala universitetsbibliotek (Tom. 301, fol. 149 och 150). De äro se-

nare nedskrivna än V 1 och hava något yngre språk och stil; de

torde härröra från ett av 1700-lalets båda första årtionden. Den

ena börjar så:

* >och bitre> är av sainine skrivare tillagt över raden. " Handskriften har »totka

öfvert». ^ Ursprungliga läsarten är: »som een bektrå», en senare baud bar över

»een> skrivit »tiock». ^ >Fotangel», m.: 'Benämning på ett slags trekantij^ jern-

redskap med fyra 3 tum långa spetsar, så ställda, att i alla lägen alltid en av dem

står uppåt. Hrukas i krig, att lägga på marken framför fältskansar, brescher, o. s. v.,

samt för övrigt uti trädgårdar m. m. till tjuvars avhållande. ' (A. F. Dalins »Sv.

Ordbok», 1850.) * Handskriften tycks hava »fotalgelenes». ®»Scbamplun», m. = mo-

dell, form.
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»Uthi Jönköpings lähn och Östraherad och Lembnhull Sockn är

een Siö, som heeler Hökesiöö och ligger in lill Lembnhults by, dher

uhr sielfwe siöön wäxa små trän; »

Tack vare denna avskrifl kunna vi även datera vår berättelse.

I en anteckning i marginalen fol. 149 r. är nämligen dagen för

densammas översändande till E. Dahlberg angiven sålunda: »Vid.

Petri Rudbecks berättelse till Hans Excell. gref Dahlberg, dat. Huus-

by 16 Julii 1702». I handskriften V 1 hava vi tydligen konceptet

till RuDEBECKS berättelse; i Cod. Palmskiöld 301 avskrifter av den-

samma.
RuDEBECKS »Småländska antikviteter» föreligga i våra dagar i ett

par handskrifter å Kungl. Biblioteket och Lunds universitetsbiblio-

tek. Uppsala bibliotek äger, såsom av vad ovan anförts framgår,

under denna titel en konceptartad handskriven volym om 147 blad,

å vars 58:de berättelsen om Hökesjö är att finna.

Att det nu är denna — tack vare P. Rudebeck till vår tid be-

varade — berättelse, som på en eller annan, nu obekant omväg

kommit till Linnés öron och framkallat uppgiften i »Flora Svecica»,

torde väl kunna antagas.

Emellertid för oss den bygdepatriotiske regementskvartermästa-

rens sägen om de underbara småländska »siöpäronen» och »nöt-

terna», sådan den ovan anförts, icke närmare en lösning av gåtan

om Hökesjö. Dess obefintlighet inom Lemnhults socken har redan

framhållits.

Med fiit har jag dock förbigått en viktig omständighet i fråga om
texten: taga vi den hastigt nedkastade anteckningen i den Rude-

beckska samlingen i närmare skärskådande, göra vi genast iakt-

tagelsen, alt orden »Jönkiöpings» och »Östra» i första raden äro

senare överskrivna över den ursprungliga texten, med annan hand-

stil och annat bläck; vid detta tillfälle är även »Lembnhult» in-

skrivet på en förut lämnad lucka i texten. Berättelsens ursprung-

liga hdelse var sålunda, som av handskriften framgår, i stället

denna:

»I Calmar^ län och Stranda'- häradh och ^Sockn är een siö, som

Hökesiö heter och ligger in til Lembnhultz by. Därest vexa »

Se vi nu på kartan, finna vi i Kalmar län, i en ödslig skogstrakt

mellan Stranda och Handbörds härader och på gränsen mellan

* Av andra banden ändrat till ».Tönkiöpings».

^ i D I » > Ostra.

' I den av första handen lämnade luckan har andra handen ifvllt Lemhnlinlt.
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Låiigemåla och Alems socknar en liten sjö med namnet Höksjön,

visserligen ej alldeles intill, utan c:a 4 km SV om hyn eller gärden

Lam nh 11 It i Långemåla s:n. I detta Lamnhult ser jag — med
antagande av en misskrivning av e för «' — vår handskrifts »Lemhn-

hult».

I den konceptarlade uppteckningen har den ursi)runglige skri-

varen således — menar jag — t. v. utelämnat sockennamnet: helt

naturligt, da delta till följd av sjöns läge i en ohehyggd trakt ej

genast gav sig. (Vore det fråga om Lemnhults kyrkohy, skulle ett

utelämnande av socknens namn ju le sig mycket besynnerligt.) Kn
senare läsare har fäst sig vid byns namn, erinrat sig Lemnhults

socken, insatt detta som sockennamn och i överensstämmelse här-

med ändrat härads- och länshestämningen. I denna form torde så

notisen ha vandrat ut i den lärda världen.

' Ehuru a och e i vår handskrift äio svåra att skilja åt, synes dock liär ifråfi;a

varande bokstav mera närma sig ett e.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till deuna avdelning insända meddelanden

om märkliga växtfynd o. d.

Hippophaes rhamnoides L. i Bohuslän.

Vid flera tillfällen har det i botaniska arbeten skrivits om Hippo-

phaes rhamnoides förekomst i Bohuslän, och tvivel har ofta däri ut-

talats om, huruvida den är vildväxande där. Den sedan gammalt kända
lokalen i Dragsmarks socken är den enda, som varit bekant, ända tills

mag. A. H. Magnusson fann den i Tanums socken i norra delen av

landskapet år 1918 (se Sv. Bot. Tidskr. 1918, sid 471 och följande). Där-

till kan jag nu lägga en, varom emellertid mera nedan.

Angående lokalen i Dragsmarks socken, som är belägen invid lands-

vägen från Oxeviks brygga å kronodomänen Hultås säger lektor S.

Almquist i Bot. Not. 1891, att »alla buskarne äro helt låga och ha den
för unga exemplar vanliga formen, rätt breda och då ej spetsigt ut-

dragna blad. Då således endast unga exemplar förekomma, torde man
få antaga, att växten helt nyligen hitkommit. Planterad lär den dock
ej vara, utan har den väl troligen förts dit av fåglar, antagligen från

början ett exemplar, som sedan genom jordskott förökat sig».

Beträffande åldern å dessa buskar har nog lektor Almquist rätt, då

han säger, att de äro unga, men angående beståndets ålder däremot är

det alls icke så, ty detta är av en ganska betydlig ålder. Att buskarna
vid lektor Almquists besök sågo unga ut har sin orsak däri, att alla

buskarna för omkring 60 år sedan av viss orsak nedhöggos. Beståndet

var dock då icke så stort som nu, men utgjordes i alla händelser av

ett flertal buskar. Efter nedhuggningen spredo de sig emellertid hastigt

genom rotskott. Dessa voro till och med så kraftiga, att de trängde

tvärs igenom landsvägen, och uppkommo om några år plantor även på
andra sidan om vägen. Ty från början växte de endast på södra sidan.

Före nedhuggningen voro buskarna enligt de uppgifter jag av när-

boende personer inhämtat ganska stora med tjocka stammar, varlör de

redan då böra ha varit av ganska respektabel ålder, då man vet, hur
långsamt stammarna av havtornct tilltaga i tjocklek. Man kan där-
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lov cMidast på ^^riind liäijn uppskaU;! nhiern lill minst 120— löO år.

Men ilel kan orkså luinda, att do varit mycket äldre ocii även förut ned-

luif^.^its. Allmänna tron i trakten är, alt de statt liär sedan KidO— 1400-

talet samt då l)Iivd liitlörda av munkarna vid l)raj*smarks kloster.

Sedan liai- nia-^. A. 11. Magnusson, som ovan är anfört, lunnit ett be-

stånd i Tanunis sorken, heläj^el minst ö mil norr om Draj^smark. Hur
gammalt detta hestånd är, kan ja<^ icke an<»iva, då ja*^ ännu icke varit

i tilllälle att hesöka platsen. Denna lokal är emellertid belägen, efter

vad jaji av beskrivningen kan linna, omkrin<« en halv mil från kusten, och

kunna fröna därför icke vara ditförda av vattnet. Hit har frö antag-

ligen blivit fört av fåglar, som äta dessa bär, frän någon förut befintlig

lokal. l'a detta sätt spridas Ju många av vårt lands vilda växter, och

många omständigheter tala för att Hippophaes också sprides på delta sått.

Vad som dessutom för mig är särskilt avgörande för att Hippophacs

är verkligt vildväxande i Bohuslän är ett annat fynd, som jag gjorde

under sommaren 1919. Vid ett besök å Hcrmanön, belägen i Morlanda

soc-ken å Orust ute i yttersta havsbandet, fann jag nämligen å sydost-

liga sidan av nämnda ö — mitt för det bekanta fiskläget och badorten

Käringön — ett större och kraftigt bestånd vid en mindre vik av ön.

Beståndet här hade en utsträckning i längd av 15—20 m samt en bredd

av 2—3 m. Lokalen här låg, av ett lågt berg skyddad mot väster, om-

kring 1—2 m ovan vattenytan samt omkring ö m från stranden. Mar-

ken var ganska vattensjuk samt beväxt huvudsakligast av Myrica Galc

och Vacciniuin iiliginosnin. Buskarna voro särdeles livskraftiga, omkring
2—3 m höga med stammar, som voro ända till 15-20 cm i genomskär-

ning. De voro vid besöket, som ägde rum i början av september, rik-

ligt besatta med frukter. Även hant)uskar funnos, d. v. s. att jag antog

dem vara hanbuskar, som ej buro frukt, under det andra voro rikligt

översållade med snart mogna frukter.

Hnligt de upplysningar jag erhöll av en person, som kände lokalen

sedan gammalt, hade även detta bestånd f('Xr omkring GO år sedan blivit

nctlhugget. Buskarna voro då minst lika stora med minst lika tjocka

slammar, som de nu ägde. Anledningen till nedluiggningen här var dels

brist på bränsle dels att komma åt det utmärkta virke stammarna
och de tjockare grenarna lämna. Ty veden är som färsk mycket mjuk
och kan med lätthet formas till vad som helst, under det att den som
toir >blir så hård att den skarpaste kniv ej biler därpå». Man använ-

der veden lill knaggar på liar o. d, »vartill make ej linnes .

Som jag ovan nämnde, sätta buskarna här liksom vid Dragsmark rik-

ligt med frukter, vilka av fåglar spridas till andra lokaler, å vilka sedan,

om de äro lämpliga, talrika plantor u])pkomma. Så berättade en i)er-

son, som bor omkring 1500-2 000 m därifrån — den närmaste boning,

som linnes — huru plantor varje år talrikt uppkomma i hans vallar,

då de legat 2—3 år, och om han då ej plöjde upp åkrarna, skulle snart

hela den odlade jorden vara beväxt med havtorn. A bredvid liggande,

av ljung, pors m. 11. buskväxter beväxta betesmarker kunde jag där-

emot ej upptäcka några plantor. Vilka fåglar, som sprida fröna, kunde
jag icke erhålla uppgift om, men å ön finnes gott om kråkor, orre och
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rapphöns, och kanske dessa, åtminstone de iörstnämnda, sprida fröna

till åkrarna.

Hermanön är beläj^cn fågelvägen omkring en mil från Dragsmark.

Med ovanslående har jag sökt bevisa, att Hippophacs-hefiiändcn i Bo-

huslän icke äro så unga, som både lektor Almquist och mag. Magnus-

son förmodat, samt att de äro så belägna, åtminstone det å Hermanön,

att de icke kommit dit genom människors medverkan, varför med fullt

förtroende kan antagas, att Hippuphaes är vildväxande i Bohuslän.

I »Sveriges Natur» för år 1911 har jag påpekat i uppsatsen Bohus-

länska växter, som behöva skydd», att havtornet just bör vara en av

dessa. Sedermera har också lokalen i Dragsmark blivit fridlyst. Då

jag skrev denna uppsats, visste jag icke om de båda andra lokalerna,

ty hade jag det vetat, så hade jag kanske icke föreslagit denna åtgärd.

Men å andra sidan hälsas detta skydd av ortsbefolkningen med glädje,

ty den tror, som jag redan ovan har omnämnt, att havtornet står kvar

sedan munktiden, och är glad över att äga ett ännu levande minne från

denna avlägsna tid.

Tånga i februari 1920.

/. E. Palmer.

Agrostis clavata Trin., en växt under utbredning i vårt

land?

Som bekant beskrev Sv. Murbeck i sin monografi över de nord-

europeiska formerna av Agrostis ;^Bot. Not. 1898) en för vårt lam! ny

art, som han kallade Agrostis bottnica Murb. Växten har sedermera visat

sig överensstämma med ett förut från Nordamerika beskrivet gräs, art-

namnet bottnica har indragits och arten går i Lindmans »Svensk fanero-

gamflora» (Stockholm 1918^ under namnet Agrostis clavata Trin. När
Murbeck först beskrev arten som svensk, var den endast känd från

tvenne lokaler, nämligen Ang., Långsele gäslgivargård samt i Mpd., In-

dalsälven, Svedjebommen mitt emot Vivsta. Sedermera har arten fun-

nits på ilera stallen utmed Indalsälven, och Collindbk uppger i sitt ar-

bete »Medelpads flora» (Uppsala och Stockholm 1909) flera lokaler. En-

ligt exemplar i Riksmuseets herbarium är den dessutom tagen vid

Åminne i Norrbotten på älvbranter mot Lule älv (exemplar av A. och

E. Frisendahl), vid Storåsen i Hällssjö sn i Jämtland (exemplar av F.

Behm) samt slutligen i Dalarna, Leksand, Vädertoppsberget (exemplar

av E. Almqvist). Enligt muntligt meddelande av dr Selim Birger linnes

i hans herbarium exemplar av Agrostis clavata även från Härjedalen,

tagna av honom i Hede sn, Medskogen. (.Exemplar även i Uppsala uni-

versitets herbarium. Vidit G. Samuelsson.)

Arten är sålunda ganska vitt utbredd i Norrland och finnes på flera,

från varandra vitt skilda lokaler. Den är sålunda ej så sällsynt, som
man först tycktes ha anledning att förmoda. Som dess vanligaste växt-
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plats anges äl\i)ianter; Coi.i.indkr 1. c. sid. 2() räknar den till lund-

växterna.

Under de senare åren har jag funnil arten i Norrland några gånger

under förhållanden, som visa, att den kan spridas från dessa lokaler

till platser med blottad jord långt in i skogarna. Sepleniher manad
l'.Uö fann jag några exemplar av Agrosiis cUtvala utmed en nyanlagd

skogsväg i Ansjö kronopark. Hällssjö sn, .länitlands län. Den återfanns

|)å ungefär samma plats följande år i september. På en liknande lokal

fann N. Syi.vkn arten mellan Kulbäcksliden och Svartberget i Degerfors

sn, Västerbottens län, i augusti 1909, ett fynd, som han haft vänlighet i

brev meddela mig. Sistlörllutna sommar anlrälVades arten av mig på

ett hygge å Petbergs kronopark i Alvsby sn, Norrbollen. Arten före-

kom i ett fåtal exemplar på torvig, fuktig mark på några -fläckar, där

jorden blottats genom kreaturstram[). Några dagar senare fann jag den

i Anundsjö sn i Ångermanland, närmare bestämt på llampljärnsmyren.

tillhörande byn Ilögtjäl. Myren är sedan ett tiotal år tillt)aka dikad

och torrlagd, och ,l///-o.s//s-pla niorna växte på naken torv utmed ett

större dike.

Det är tydligt, att arten på samtliga, av mig observerade platser är

lielt ung. De förändringar i marken, som här förorsakats av vägan-

läggningar, avdikning eller skogsavverkning, ha helt nyligen inlrällat. Da

arten ej förut kunnat existera på de omnämnda platserna, har den tydligen

infunnit sig något av de senaste åren. Agrosiis ciavaia har efter allt

att döma stor förmåga alt sprida sig på ganska stora avstånd och hör

Ull de växter, som gärna infinna sig på blottlagd, naken jord. När
vegetationen sluter sig, torde den emellertid återigen försvinna. Del

kan väl ock ifrågasättas, om ej arten för närvarande utvidgar sill ut-

bredningsområde i vårt land. Så pregnant och egendomlig, som denna

växt är, tycker man, alt den tidigare skulle ha observerats i vårt land;

den är efter allt att döma numera ingalunda så sällsynt, som man först

tycktes förmoda.
jj^^^^..,. Hessclman.

Några tillägg till »Stockholmstraktens växter».

Anthriscus ccirfoliutn Mollm. I förteckningen över Stockholmstraktens

växter föreligga endast äldre uppgifter angående denna arts förekomst

i Stockholm eller dess närhet. Den yngsta uppgiften är frän 1863.

Detta kunde anses tyda på att arten försvunnit. På Skogsförsöksan-

staltens tomt invid Brunnsviken har den emellertid uppträtt de tva

senare åren i ett rätt stort antal exemplar men inom ett mycket in-

skränkt område.

Crepis ca])illaris (L.) Wallr. Denna art tillhör i vårt land huvud-
sakligen sydligaste Sverige samt Oland och Gottland. Under de senaste

åren har den uppträtt å Skogshögskolans område, dit den förmodligen

inkommit med gräsfrö. Henrik Hessclman.
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Cotoneaster melanocarpa Lödd i Södermanland,

Thkdenius Flora över Uplands och Södermanlands fanerogamer och

bräkenartade växter. — Stockholm 1S71 uppger för denna växt som enda

lokal i Uppland och Södermanland Kungsholmslandet mitt emot Lilla

Essingen. Exemplar från denna lokal har Thedenius emellertid ej sett.

Enligt förteckningen över Stockholmstraktens växter fanns den vid Inge-

marshov till fram på 1880-talet, men har därifrån försvunnit genom lo-

kalens bortsprängning. Några andra uppgifter om artens förekomst i

Uppland och Södermanland torde ej föreligga i litteraturen.

Under sistförflutna sommaren fann jag arten i rätt stort antal exem-

plar i Björkviks sn i Södermanland. Den förekommer i en på örter

och gräs rik tallskog, tillhörig Jönåkers häradsallmänning. Närmast

växtplatsen belägna gård är Djupviksnäs söder om sjön Näsnarn. Tall-

skogen är rätt väl sluten, ehuru den växer å en med tunn vittringsjord

betäckt häll av urkalksten. Kalken torde spela en avgörande roll för

Cotoneaster melanocarpa s uppträdande på platsen. För övrigt förtjäna

följande arter, som ingingo i tallskogens markbetäckning, att nämnas,

nämligen Helleborine atrorubens Druce. Polygala amarelhim Cr. och Mono-

tropa Hypopilhys L. v. glabra Roth; samtliga äro mer eller mindre ut-

präglade kalkväxter. Utom dessa kunna framhållas Geranium sanguineiim

och Origanum vulgäre. Dessa tyckas i trakten vara bundna vid kalk.

Emellertid har Cotoneaster melanocarpa i år hittats på ett annat ställe

i Södermanland. Enligt muntligt meddelande av fil. lic. T. Vestergrex

har den av honom anträffats vid Hvellinge i Salems socken, närmare

bestämt tvenne buskar invid Bornsjön. Doc. G. Samuel.^.sox har haft

vänligheten, att ur Uppsala universitets herbarium sända mig till påse-

ende ett exemplar av Cotoneaster melanocarpa, taget av skolynglingen

Thoksten Arwidsson på Lerskär. Tors sn. i Södertörns sydligaste del.

Henrik Hesselman.

Sektorial panaschering hos Juniperus sabina.

Bland Bergianska Trädgårdens synnerligen rikhaltiga samling av gymno-

spermcr finnes även Janiperus sabina och dess former variegata och

prostrata. Formen variegata förekommer i ett individ. En närmare

granskning av denna vitbrokbladii^a form har visat, att den tillhör den

av Kuster i hans >Pathologische Pflanzenanatomiej (2. Aufl. 1916 upp-

ställda gruppen av vitbrokbladiga växter, som han benämner sektorialt

panascherade, och hos vilka den gröna och vita färgen uppträder i sek-

torer på blad och skott ,'fig. V. I en uppsats »Uber sektoriale Pana-

schierung und andere Formen der sektorialen Differenzierung* Naturw.

Monatshefte f. d. biol. u. s. w. Unterricht 1919 har Kuster framlagt re-

sultaten av en närmare granskning av några till familjen Ciipressaceae

hörande vitbrokbladiga växter. De former han studerat äro Chamaecy-

paris pisifera plumosa argenteo-variegata och Cbamaecyparis nutkaensis

argenteo-rariegata samt Thiijopsis dolabrata.

I anslutning till denna Kusters undersökning studerade jag ovan om-

talade, med vita och brokiga skottspetsar försedda form av Janiperus
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sahiiui. .laj^ Innn da liksom KrsTEU, att lillsyiu-s iil;in någon som lu'lst

lagl)iin(IcnlK't vita sfklorer uppträda pä normalt gröna skott. De vita

sektorerna tillväxa mot skottspetsarna och omfatta sliitlif^cn hela skottet,

och rätt ofta uppstå sålunda

helt vita skott av ansenlij* stor-

lek. De dorsiventralt l)yg«^da

J/;/j/7M'r».s-grenarna visa liksom

KrsTKUS former en tydlijf olik-

het i färgför<lelningen på gre-

narnas över- och undersida. Man
lin ner genast, att de vila sek-

torerna rikligast förekomma på

skottens undersida, och att de

där äro betydligt längre än på

översidan. Kn vit sektor bör-

jar också alltid å undersidan

av en gren, tillväxer i stor-

lek och sträcker sig slutligen

till grenens översida, som till

slut blir helt vit. Sektorns till-

växt sker med mycket olika has-

tighet, och det vita kan rätt

ofta hålla sig på grenens under-

sida genom ett stort antal inter-

nodier. Den gröna sektorn bil-

dar ofta på översidan en smal

list, som löper i skottets sym-

metrljjlan, men den kan också

sluta redan vid en storlek av

V4— Vö av skottets omkrets.

Ghamaecyparis pisifera phi-

mosa argenteo-varicgata överens-

stämmer nästan fullständigt med
Jiinipcrns sabina f. varicgala.

KCsTKR fann dock, att en vit

sektor någon gång kan börja på
en grens översida, ett förhål-

lande, som jag ej påträffat hos

Juniperus. Chamaecgparis nut-

kacnsis argenteo-uariegala avvek från de vitbrokbladiga formerna av

Ghamaecyparis pisifera och Juniperus sabina därigenom, att en del vita

skott voro grönprickiga, sedan ända till 4 å 6 internodier producerat

rent vita blad. Dessa gröna prickar kunna nå en storlek av Vi av ett

blads yta. Hos Thujopsis dolabrata tyckes liknande gröna Häckar kunna

ui)pträda som hos Chamaecijparis nutkaensis, men KiSTKii lämnar dock

denna fråga öppen, då det material, som stod honom till buds, ej var

tillräckligt upplysande på denna punkt. Erik Söderberg.

Fig. 1. Sektorialt panasoberat skott av

Janiperus sabina. Skottet-s undersida är

från den på bilden .synliga nedersta fiirgre-

uingen belt vit. — j.
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Om Scirpus radicans Schkuhr. vid Sunne i Värmland.

Med anledning av E. Söderbp:rgs notis i denna tidslvrift (Bd. 13, 1919,

sid. 336—337) om dl fynd av Scirpus radicans i Sunne anser sig under-

tecknad böra meddela följande, ägnat åt min i julas (1919) avlidne vän,

kandidat Herman A. Fröding.

Scirpus radicans anträfTades nändigen i Sunne tlera år tidigare av

FrÖdinö. Denne, som synnerligen väl kände traktens tlora, har i brev

meddelat mig, att han redan 1911 fann växten »rätt så rikligt» vid sjön

Björken, belägen omkring 1 km öster om Övre Fryken i nordöstra delen

av Sunne socken. Han iakttog den sedan liera gånger på detta ställe,

men tyckte sig vid ett besök i september 1916 märka, att den avtagit i

mängd, fastän den ännu fanns flerstädes. Sjön hade under mellantiden

till största delen torrlagts. År 1917 omtalade Fröding, att han även

funnit arten vid Sunnesundet, men ej närmare var. Kanske var det just

på det ställe, där Söderberg nu funnit den. Fröding uppmanade mig

enträget att söka den på stränderna av Fryken, då han antog, att den

var mera spridd. Hittills har dock allt mitt sökande varit förgäves.

Enligt vad jag erfarit, finnas av Fröding insamlade exemplar av Scirpus

radicans från Sunne i de botaniska museerna i såväl Uppsala som Lund.

C. B. Hallgren.

Calypso i Norrbotten.

Till komplettering av R. Berglunds notis: »En ny Ca/ypso-iokal i

Norrbotten (uti närmast föregående häftet av denna tidskrift) må med-

delas, att växten ifråga anträffats vid Carlsborg i N eder- Kalix s:n,

alltså c:a SVa mil öster om B:s fyndort och även här i havets ome-

delbara närhet. Platsen anvisades mig Vt 1917 av postmästaren Nord-

FJELL. Vid tillfället var — såsom kunde förutses på grund av den

framskridna årstiden — ej längre något av växten att skåda. Några

veckor tidigare hade N. därstädes tillvaratagit levande material för sän-

dande till en Floras dyrkare i Sundsvall.
^^^.^

rpj^ Mörner.

Upprop.

Förut icke publicerade lokaluppgifter rörande Blekinges kärlkrypto-

gamer och fanerogamer mottagas med tacksamhet av undertecknad. De

äro * avsedda att inflyta i en under arbete varande förteckning över

Blekinges växter.

Karlskrona i januari 1920.

Bj. Holmgren..
Kommendörkapten

,
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IN iMEMORIAM.

Baard Kaalaas.

Vi 1851, t -Vo 1918.

Från omkring är 1880 liar Norges mossllora varit loremål för clt

myckel omfattaiule och planmässigt utlorskningsarbetc. som lagt en solid

grund lör ett fortsatt studium av delta lands mossor. De Ire mest fram-
stående märkesmännen på delta

omräde hava dock under de sista

åren genom sin bortgång slutat

sin bryologiska livsgärning, näm-
ligen i december li)l() läkaren X.

Hkvhn, i juni 1917 I. ILvgkn och
till sist den 2.') december 1918 dok-

tor H. Kaalaas.
Baaiji) Hastian I.arsen Kaalaas

föddes pä Hommcrsneset under
Ilamre prästgård i Nordhordland
och avslutade 1882 sin utbildning

med realherereexamen. Han var

därefter under hela sitt liv bosatt

i Kristiania, där han verkade som
lärare, under de senaste åren som
inspektor vid Frogner höere almen-
skole. Vid sidan av sin lärare-

gärning medhann han dock att ut-

föra ett omfattande vetenskapligt

arbete, vid vilket han snart valde

mossorna, i främsta rummet lever-

mossorna, till sin specialitet. 1

och för detta studium företog han
talrika resor till olika delar, var-

vid särskilt hans grundliga undersökningar av västra Norges atlantiska

mossllora äro av stort intresse.

De viktigaste av Kaalaas' [)ublikalioner äro:
Bidrag til kundskaben om mosernes utbredning i Norge. — Kria Vid.

Selsk. F^orhand. 188G.
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Noglc nye skandinaviske moser. — Bot. Notiser, 1888.

Hyfylkes mosnora. — Nyt Mag. f. Naturv., 1890.

Levcrmoscrnes ulbredelse i Norge. — Ibid., 18U3.

Beiträge zur Lebermoosflora Norwegens. — Kria Vid. Selsk. Skr., 1898.

Zur Bryologie Norwegens. I. — Nyt Mag. C Naturv.. 1902.

Bryophyten der Crozet-Inseln. I. — Ibid., 1911.

Talrika aro de mossarter, särskilt atlantiska arter, vilkas förekomst

inom det skandinaviska florområdet blivit först påvisad av Kaalaas, så

t. ex. Cesia crenulata, Plagiochila punctala, Jiingermania Doniana, J.

Pearsoni, Radiila aqiiilcgia, Lejeiinia ovala, Metzleria alpina, Fissidens

plaliiphyllus, Brachydonliam Irichodcs, Telraplodon urccolalus o. s. v.

Ganska många nya mossarter bar Kaalaas ock beskrivit, så t. ex.

Diplohyllam gymnostomophiliim, (.ephalozia macroslachya, Jungermania
ailantica, J. Binsteadii, J. elongala, J. murmanica, Fonlinalis slagnalis,

Leptodontiiim norvegiciim o. s. v.

Kaalaas' förnämsta publikation är den av år 1893 om »Levermosernes
utbredelse i Norge*, vilken publikation krävt ett mycket tidrövande för-

arbete, ocb vilken tillförsäkrar författaren en hög rangplats bland hepati-

kologerna. Kunskapen om Norges levermossor har emellertid efter 1893

blivit mycket utvidgad, detta till en mycket stor del genom Kaalaas'

egna undersökningar, varför han under de sista åren förberedde ett nytt

samlingsarbete över detta sitt älsklingsämne, ett arbete, som han tyvärr

vid sitt frånfälle blott till en mindre del hunnit få färdigt i manuskript.

Kaalaas' stora växtsamling, i vilken mossorna utgöra den ojämförligt

största delen, har jämte hans reseanteckningar av en mecenat, skibsreder

O. Grolle Olsen, inköpts och skänkts till Bergens museum.

H. Wilh. Arncll.
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SVEXSKA BOTANISKA TÖRENINGEN.

Vårutflykten 1919.

Föreningens vAriitflykt till Söderfors ägde rum söndagen den 1 juni i

härligt väder och hade som attraktion för deltagarna Dalälvens skum-
mande vårflod och en av älvstrandens karaktärsväxter, den eljest i Sve-

rige blott i få trakter förekommande Viola iiligiiiosa. Undertecknad, som
hade äran vara ciceron till dess närmaste växtplatser, nödgades tyvärr

på förhand meddela, att något märkligare för övrigt knappt vore att för-

vänta vid älven denna årstid.

Sedan deltagarna — samtliga kommande söderifrån — på Uppsala—
Gävlebanan nått Orrskogs station och där församlats i Söderforstågets

enda personvagn, kunde sällskapet överblickas och befanns utgöras för-

utom undertecknad) av: F. E. Ahlfvengren, A. Ahlqvist med fru, Th. Erd-

M.\NN, G. HOFGREN, Hj. KARLSON, SiGRII) LiNNÉR, C. A. RiNGENSON, L.

RoMELL, A. L. Segerström och A. Wollert. — En halv mil från Orr-

skog skådades först Dalälven, och några minuter senare var man kl. 1

i Söderfors.

Den korta tid, som till följd av tågförbindelserna stod till buds, med-
gav blott en kortare exkursion. Denna kom helt att röra sig på den

ujjpländska delen av Jörsön, på vilken bruket är beläget.

Från stationen vandrade man genom bruksgalorna ut till den vackra

parken. Denna består till stor del av örtrika björkängar med ek, ask,

lind, lönn (ej vild) hassel, olvon, try, Rosa cinnamomea (rikligast i

strandsnåren) m. fl. buskar. Botaniskt bjuder den dock ej mycket, och

man iakttog särskilt, att flertalet egentliga vårväxter såsom Ficaria, Gayca-

och Corydalis-arler alldeles saknas. Dessa äro redan vid denna bredd-

grad nästan helt bundna till kusten.

Under vandringen genom parken ägnade man sig emellertid åt Alche-

milla- och T7o/«-stu(lier, tacksamt utnyttjande hrr Segerströms och

Karlsoss sakkunskap beträffande dessa släkten. Det förra represente-

rades av ej mindre än 9 arter, nämligen alpcstris, filicaiilis, micans,

Murbeckiana, pastoralis, pubescens, subcrenata, subglobosa och Wichiirae.

Av Violae träffades canina. monlana och Riviniana samt dennas hybrider

med de båda andra. I parkens sänka partier sågos ock de första exem-
plaren av V. uliginosa.

Till dennas egentliga lokaler kom man dock först, sedan parken läm-

nats, efter en kort men besvärlig vandring genom blockfylld granskog

Svcmk Botanifl: Thlskri/t 1930. 7
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och täta strandsnår av Salix cinerea med Viburniim, Rosa cinnamomea^

spridda ekar etc. De rikaste yzo/a-förekomsterna funnos vid en liten

vik i gläntor mellan snår av Salix cinerea och nyss utblommad Myrica.

Och nu började det egentliga botaniserandet.

Ur det gråa slamöverdrag, som den sjunkande vårfloden kvarlämnat,

uppstucko i hundratal »dalälvsviolens» stänglar med sina stora, djupt

violetlblå blommor. Dess blad, gent emot andra violers utmärkta av sin

livligt ljusgröna färg, höllo just på att utvecklas. Av övrig örtvegetation

i strandsnåren syntes ännu föga spår.

Sedan samlardriften tillfredsställts — vilket föga syntes inverka på
lokalens individmängd — vandrade man över moränryggen inåt ön och

ägnade sig i en lövglänta åt den rikliga matsäcken, varefter den om-
givande vegetationen ånyo skärskådades.

Granskogen — med riklig Linnaea, Carex digitala, enstaka lind m. m. —
hade mot ängskanterna starka inslag av lövelement såsom ek, olvon, try,.

Lalhyrus vernus, Vicia silvatica, Lislera ovala, Miliuni, ävensom Coelo-

glossiini etc.

Ängarna nordväst om parken bildades till en del av den för norra

Uppland högst karakteristiska *S'es/erm-associationen, här dock föga typisk-

I den ingingo bl. a. Polygala amarella och Orchis incarnata. , För övriijt

hyste ängarna bl. a. Crepis praeniorsa, Taraxacum paliislre, Potentilla

verna, Cardamine dentala, Polygoniim viviparum, Fritillaria (röd- och

vitblommig), Carex caespilosa och Botrychium hinaria. Av nordliga arter

sågos Cirsiiim heterophylliim och Carex vaginala. Ett sankare parti in-

togs av ett Carex paradoxa-kåvr, i vars kanter funnos C. dioica och Viola

palustris samt jämväl i stor mängd V. uliginosa, som på denna nivå blott

sällan torde influeras av våröversvämningen.

Genom parken återvände man omsider till bruket. Från parken och

dess strandsnår må ytterligare anföras: Cirsium heterophyllum, Crepis

praeniorsa, Slachys silvalica, Lalhyrus paliislris, Luzula pallescens och

Hierochloa odorala samt (tydligen införda) Arabis hirsula och Ällium

oleraceum.

Sedan man på hotellet stärkt sig med kafl'e, skedde kl. halv 5 återresan

till Orrskog. Där vinkade en högre civilisation i form av restaurant-

vagnen i Uppsalatåget, med vilket deltagarna foro söderut, utom under-

tecknad, som alltså här måste sätta punkt.

Erik Almquist.
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Exkursionen till Skåne juni 1919.

Kristiden lade sin tun'»a hand även pa Svensk Botanisk Förenings

exkursioner. Ett par ar lia de rent av mast inställas. Så mycket liv-

ligare blev anslutningen detta ar till tlen exkursion, vilken föreningen

med ett av Svalövsbotanisterna och ordföranden utkastat program beslöt

anställa till sydöstra Skåne. Det var emellertid ej endast de lättade

yttre förhållandena, som voro orsaker till den livliga anslutningen; det

var den utmärkta detaljplan med lockande artlistor, vilken några skånska
kolleger, Hjalmar Nilsson, Sylvén, Holmberg m. ti., efter ett antal

The Svedberg foto 15 juni l'J19.

Fig. 1. Svensk Botanisk Förening vid stranden av Krageholmssjön.

förberedande exkursioner utarbetat. Deltagarantalet blev t. o. m. för

stort för att kunna hälla de demonstrationer och sma föredrag med
tillhörande diskussioner, som, helt säkert till deras båtnad, blivit tra-

ditionella vid vara exkursioner.

Den 15 juni.

På morgontåget Malmö—Ystad inmönstrades: Alfred Ahlqvist, Elisa-
beth AHL(iViST, John Bergström, Axel Binning, J. A. Z. Brundix,
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Carl G. Dahl, N. H. Nilsson-Ehle, Julius Ericsson, Coxr. Falkenberg,
Arvid Frisendahl, Robert E. Fries, Otto Gertz, J. G. Gunnarsson,
Otto R. Holmberg, Eric Hultén, Hjalmar Karlson, H. C. Kindberg,
Ivar Kolthoff, Gunnar Nilsson-Leissner, Sigrid Linnér, Erik L.

Magnus, Hjalmar Nilsson, Otto Olsson, Vilho A. Pesola, Albin
Pettersson, Georg PAhlman, Gunnar Schotte, E. Sederholm, Fredrik
Sederholm, G. Sederholm, A. L. Segerström, Rutger Sernander,
Knut Sjöberg, Josef Sjögren, Th. Sjövall, Jane Svedberg, The
Svedberg, N. Sylvén, A. S. Trolander, Göte Turesson, Axel Vinge,
A. Wollert.

Fig. 2.

The Svedberg foto 15 juni 1919.

Mellan Ystad och Krageholm.

På tåget höll Hjalmar Nilsson ett litet orienterande föredrag om
resans allmänna plan och om inkvarteringsanordningarna.

I Ystad, där vi åto frukost på Hotell Continental, möttes vi av:

Selim Birger, Signe Birger, A. Edv. Gorton, Alma Lénström, Carl
LÉNSTRÖM, John Persson.

Efter frukosten åkte vi i en imponerande rad vagnar (fig. 2; till Krage-

holm, där vi tillbragte en stor del av dagen. De mäktiga bokskogarna
gåvo uppsvenskarne mycket att insamla och lära. Till deras flora, av
vilken N. J. Andersson efter sin resa år 1846 med A. G. Longberq gett

ett par för sin tid ganska omfattande skildringar, är att hänföra lokalen

»Krageholm» för åtskilliga växter från Leche till Areschoug. Ett sär-

skilt intresse ådrogo sig Corydalis cava och Geranium phaeiim. Den se-

nare, som vi denna gång blott anmärkte på ett mindre område i kultur-

gränsen mellan åker och gammal bokskog, ej långt från slottet och
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trädgården, torde väl här fa anses, om don ej är direkt inplantera*!,

som en llyktin}^ därifrån, eller som Elias Fkiks redan 1835, sid. NU

karakteriserar den »projjc Krageliolm majöls advcnlilium>.

L'r anteckningarna förtjänar kanske anföras Horan i ett av l)okskogen

omslutet, mycket sankt lövkärr med slutna skogsskikt, en vegetations-

typ, som det rationella skogsbrukets utdikningar göra allt sällsyntaic

(jfr Seknandkr 11)1'), sid. 45.')!. Ur det grunda vattnet reste sig:

-
1

. !- i.>to 15 juui lyiy.

Fig. 3. Jätte-' V()-^;/«»s i .skogsbrynet vid Krageholmssjöu.

Alisma Plantago

Alnus glulinosa

Belula oduraia

Carex aciita

Fraxinus cxcelsior

Galhim palnslre

Stubbarna och trädbaserna bildade edafider med :

Iris Pseudaconis

Oenanlhc Phellandriiim

So Iamim Dulcamara
Sparganium romosum
Viburniim Opulns

Aspleniiim Filix femina
Foa ncmondis

Pulystichiim dilalatiim

Geranium Robcrtianiim

I brynet mot Krageholmssjöu blev bokskogen understundom mera
lövängsarlad med Croloegus Pcdmstnichii och andra arter av hagtorn,

avenbok o. s. v. Vid båtstället, från vilket vi rodde till ön Lybeck,
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mättes här några exemplar av Carpiniis Betalus, Evonymus europaea och

Rhamnns calhartica (Selim Birger):

Carpiniis Betiihis. Stort träd med körsbärsträdliknande krona. Stam-

men vid brösthöjd 191 cm i omkrets, lutade mot sjön (fig. 31

Evonymus europaea. Träd med en stam, som innan den 1 m över

marken delade sig, höll 47 cm i omkrets.

Rhamnns cathartica. Trädformigt exemplar, omkring O m högt. Om-
krets 1 m över marken, innan stammen delade sig, 85 cm.

Huvudmålet var emellertid den i Krageholmssjöns norra del belägna,

för sin växtvärld vida bekanta ön Lybeck (fig. 4).

Hjalmar Nilsson foto 15 jnni 1919.

Fig. 4. Ön Lybeck i Krageholmssjön.

Runt ön och i sundet mellan densamma och fastlandet (fig. 5) anteck-

nades som beståndsbildare:

Equisetum fliiviatile Potamogeion lucens

Nuphar liitcum » natans

Phragmites communis Scirpus lacustris

Polygonum amphibiiim

Ön kransas av ett strandsnår, bildat av:

Aegopodium Podagraria

Alliaria officinalis

Ainas glutinosa

Baldingera ariindinacea

Caltha palustris

Carduus crispus

Carex aciita

» riparia
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Cicaea hiteiiana

Eiipalorium cannahimim

Fon tinalis an tipyirlica

Fraxiniis excelsior

Humulus Lupiilns

Jris Pseudacoriis

Lijcopns ciiropacus

Naumbury ia Ih y rs i/lora

Polystichum Thelypteris

Rubus caesius

» idaeas

Salix cinerea

Sohtniim Diilcamara

Stachys palustris

Ulinus montana
Yeronica Beccubiinga

Nils Sylvén toto 15 juni 1919.

Fig. 5. Vegetationen i sundet mellan fastlandet och öu Lybeck.

Öns inre är upptaget av en lund med Ulmus montana, Quercus pedun-

culata, Tilia parvifolia, hassel och hagtorn. Avenbokär sparsam, och

av bok finnas några telningar i närheten av stubbarna efter de stora

bokar, som för ungefär 15 år sedan nerliöggos (se längre fram). Träden
äro höga och resliga, ehuru ej så gamla. Den största al men höll

387 cm i omkrets vid brösthöjd; en annan, vars stam och huvudgrenar
runtom kläddes av häxkvast-artade skott, var nästan lika tjock.
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Markprofilen visar en typisk mull, glest klädd av mossor, förnämligast

Hypniim slriatiim, och en till humus hastigt sig omvandlande forna.

Grunden kalkhaltig.

Upptecknade konstituenter äro:

Adoxa Moschatellina

*Aegopodiiim Podagraria

*Alliaria officinalis

*Allium ursiniim

Anemone nemorosa
*Arnm maciilcdum (i postfloration)

Carpiniis Beluliis

Convallaria miiltiflora

Hjalmar Nilsson foto 15 juni 1919.

Fig. 6. Stnithiojyteris-hesthnå på Lybeck.

^Coryliis Avellana

Circaea lutetiana

*Crataegus sp.

*Dentaria bulbifera

Epilobium montanum
Evonymiis eiiropaea

Festuca gigantea

*Galeobdolon luteum

*Galium Aparine

^Geranium Robertianum
*Geum urbanum
Hypericiim hirsutum

Lathraea Squamaria
Lanaria rediviva

Melandriiim riibrum

Melica ii niflora

*Merciiriatis perenn is

Myosotis siluatica

*Poa nemara I is

*Polystichum Filix mas
Prunus Avium (.telning)

Pulmonaria officinalis v. obscura
> »v. maculata

*Quercus pedunculata
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Rusa sp.

*S(inilnicus nigra

Stachijs siliHttica

Sliulhiuplcris (jcrmanica

*Tilia jmrvifolia

*Triliciim caninuni

^riinus monlana
Uiiicd (lioica

Antalet arler är ej stort, men deras yppighet och växtkraft är dess

mera påfallande. Sliiithioittcris når mer än manshöjd lig. (V- Cunral-

Nil.s Sylvén foto 15 juni 1919.

Fig. 7. Ärum i lund på Lybeck med Urtica dioica, Mereurialis perennis, Aego-

podimn Podagraria, Galeobdolo7i luteum, Anemone nemorosa, Galium Aparine.

laria miiltiflora-skoilen kunna bli bortåt 1 m höga. Flera av dem bild.-»

stora täta bestånd, i vilka knappast någon annan kärlväxt kan intränga.

Bland dessa beståndsbildare märkas Allium iirsiniim, Mereurialis och

Strnlhiopleris; t. o. m. en av Lybecks stora sällsynlheter Lunaria redi-

viva kunde uppträda på sammanhängande ytor av ända till ett eller

annat ar, ymnig och täckande.
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Lybecks tvenne andra sällsyntheter äro Piilmonaria officinalis v. macii-

lata och Anim maciilatum (fig. 7—9).

Ariim förekom på öns sydöstra del i lunden på ett litet område, som
stötte intill strandsnåret, av några hundra kvadratmeter. Då vi voro

ytterst rädda att nedtrampa några exemplar — insamling var naturligt-

vis absolut förbjuden — kunde deras antal, där de stodo inströdda

under de täta skogs- och snårskikten i den yppiga örtmattan, ej nog-

grant bestämmas, men de voro säkerligen över 150. Av dessa hade ett

stort antal blommat, och blomställningarna stodo nu i postfloration.

Hjalmar Nilsson foto 15 iuni 1919.

Fig. 8. Arum i lund på Lyheck.

I den omgivande vegetationen, vars element i förteckningen över lundens

växter äro märkta med *, framträdde särskilt ymnig Mercurialis.

Förekomsten av Arum erbjuder mjcket av intresse ur växtgeografisk

synpunkt.

Arum maculatiim är funnen på följande lokaler i Sverige:

Halland.

1. Halmstad, Slottsmöllans trädgård. — I »Flora oeconomica» I

säger Retzius (1806, sid. 72): »Wildt växande hos oss wet man
den endast wara funnen uti en gammal Trädgård vid Halmstad»,

tydligen den lokal, som gjort, att han upptagit den i sin »Flone

Scandinaviie Prodromus» 1779, sid. 170 och andra upplagan 1795,
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sid. 200. I början av 1800-talet synes den ha utdött, ty Wahlen-
BERG (1826, sid. 1070' säger: >prope Halmstad ad Slottsmölla (olim)>.

Med nvild» i detta samband menar säkerligen Hetzius »förvildad».

Skåne.

2. Krageholm.

a. Ön I.ybeck. — I den skånska floran infördes den för första gången

av Elias Fkiks i »Noviticrna» (1823, sid. 120 med följande lokaluppgift:

».Solo pingui, humoso, udo ad Engelholni; in insula Lybeck lacus

H.ialmar Nilsson foto 15 juni 1919.

Fig. 9. Ariim i lund på Lyheck.

Krageholmensis inter AUium iirsiiium, altissimasque Striithiopterides &
Lnnarias e. s. p.» Möjligen har med. doktor .1. Ljungstedt något med
fyndet att skatta. Denne lämnade Fries ttera botaniska fynd från Skåne,

och enligt Lilja (1870, sid. 10) konditionerade han på 1820-talet på Krage-

holm. Lilja lämnade ,1838, sid. 420 en ytterligare notis om fyndplatsen,

som visade, att den troligen var densamma, som vi undersökte: »Krage-

holm på ön Lybeck vid sjökanten och i gamle trädgård i mängd.»

b. Gamla trädgården. Fries' ord i »Flora scanica» (1835, sid. 179):

»circa Krageholm v. c. in insula Lybeck» tyda på, att man funnit den

även annorstädes på Krageholms ägor. En direkt uppgift härom tre år

efteråt finnes hos Lilja på det citerade stället och i andra upplagan (1870,

sid. 688): »Krageholm i g. trädg. och på Lybeck i mängd.» Egendom-
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ligt nog tyckes det vara på endast denna lokal, som N. J. Andersson

och A. G. LoNGBERG — Varken Åriim eller Liinciria upptagas i växtlistan

från Lybeck — iakltogo Arum under sina tydligen ganska grundliga stu-

dier av Krageholmsfloran juni 184G. I Wikströms årsberättelse säges

sid. 6: >Och sluteligen insamlades i herresätets s. k. gamla trädgård

Geraniiim phceiim, jämte Arum macidatum och Iris sibirica, fullkomligt

förvildade», och i Botaniska Notiser, sid. 46: ^Iris sibirica, Arum macula-

tum och Gcranium phamm, hvilka uppgifvas i Flororna för denna nejd,

finnas här visserligen ganska ymniga, men i en gammal, nära nog igen-

lagd trädgård, der de uppenbarligen cjvarstå förvildade i likhet med en

mängd andra vanliga växter. > Gosselman (1851, sid. 16) säger om Arum

:

»På tvenne ställen i Krageholms trädgård, ön Lybeck.»

Tydligtvis har vid Krageholm under de gångna 50 åren Arum minskat
i frekvens och inskränkts till sin utbredning. I gamla trädgården finnes

den, så vilt jag vet, ej mer. Ej heller växer den längre i Struthiopteiis-

och Lunarza-bestånden på Lybeck, och den fläck, där vi nu sågo den,

är dess enda lokal på ön. För något mer än ett tiotal år sedan räk-

nade Hjalmar Nilsson härstädes endast ett dussintal exemplar. Det är

säkerligen växtsamlares plundringar, som bragt Arum så nära under-

gången. Krageholms ägare, greve M. Brahe, och förvaltare, herr Nils

Ohlsson ha emellertid under det sista årtiondet kraftigt ingripit till kleno-

dens skydd med, som den nyss refererade uppskattningen 1919 visar,

glädjande resultat.

3. Engelholm. Elias Fries a823, sid. 120).

4. Lund.
a. Paradislyckan (där nuvarande lasarettet ligger). RiNGius (1838,

sid. 13) anför den härifrån jämte andra »quas initio arte cultas et dein

efferalas». Lilja (1838, sid. 42). Exemplar utan årtal tagna av M. v.

Duben (* 1814, t 1845; och av K. Fr. Thedenius 1865 ligga i Herb. Ujjs.

b. Botaniska Trädgården. Areschoug (1866, sid. 169). Ej upp-

tagen hos Areschoug 1881, sid. 447.

c. Gernandtska Trädgården. Lilja (1870, sid. 688). Ej upptagen

hos Areschoug 1881, sid. 447.

Enligt vad Hjalmar Nilsson meddelat mig, är Arum ej på flera år

funnen i Lund.

5. Borlunda i prästgårdens trädgård. Lilja (1838, sid. 420).

6. Eliinge i parken. > » » s

7. Kulla-Gunnarstorp. Lilja 1870, sid. 688'. Ej upptagen hos Are-

schoug 1881, sid. 447.

8. Malmö i trädgårdarna. Lilja (1838, sid. 420). Ej upptagen hos

Areschoug 1881, sid. 447.

9. Västra Vrams prästgård. Lilja (1870, sid. 688). Ej upptagen hos

Areschoug 1881, sid. 447.

10. Broby. Lilja (1870, sid. 688). Ej upptagen hos Areschoug 18^1,

sid. 447.

11. Svenstorp i Igelösa. Krok (1889, sid. 104). Lektor Fr. Ahlfven-
GREN har vänskapligen meddelat mig, att han vid Igelösa åren

1883—1885 såg den i parken under och omkring buskar.
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12. Nära Öv cd sk los t er, Tullesbo, iakttogs den 1898 av Selim

Birger, som jaj^ för övrigt liar att tacka för ännu ett par värde-

fulla uppj^ifter om Arum i Skåne, synnerligen rikligt i den starkt

skuggiga parken.

Om man granskar denna lokallista med dess bestämda eller under-

förstådda uppgifter om parker och trädgårdar som själva växtplatserna,

får man en bestämd uppfattning om det berättigade att med flere auk-

torer tolka A rum som en kulturllykling hos oss. Lilja (1870, sid. 688)

uppger också för Skåne, att den såsom > fordom odlad som kryddväxt,

kallad dansk Ingefär' är »fordom förvildad». Att den odlades i Skåne
åtminstone sedan 1700-talet är säkert. Sa säger t. ex. Lidbeck (1755,

sid. 9— 10\ 'Medicinalväxter — hafva länge neder i Skåne varit bekante,

<lock till Rikets skada årligen tagits utifrån; t. ex. Lavendel, Melissa,

Huta, Fenkål, Coriander, Arum, Salvia, Camomilla, Rom»^ Namnen
iiiunksvans. muncketygh, niunkepees, munkakijl, munckpepar och presle-

kaile i 1600-talets svenska litteratur Jfr Lyttkens III, sid. 1347) lyda

också på att den ej var främmande för våra klosterträdgårdar, och då
säkerligen ej de skånska, under medeltiden.

.Men Lybeck-förekomstens natur behöver dock diskuteras. Skulle den
möjligen vara ursprunglig?

Modersamhället är fullt naturligt och av samma art som i de trakter,

<lär Arum är fullt vild. I mellersta Europa växer den — utom som för-

vildad — just i lundartad skog, särskilt på kalkgrund; och som dess

»RegleitpAanzen» därstädes upptar Hegi (II, sid. 133 bl. a.; Anemone
ncmorosa, Mercnrialis percnnis, Alliiim ursiniim, Aegopodiiim Fodagraria,

Geum iirbannm. Adoxa. Alliaria of/icinalis och Lunaria rediviiHi.

I .-ln//n"s allmänna utbredning finnes intet, som skulle göra dess ut-

sträckning till södra Skåne särskilt märkvärdig. Växten förekommer
jjenom södra och mellersta Europa med en mot väster stigande men
mot öster starkt fallande gräns. I norra Tyskland finnes den. om ock
med ojämn utbredning; så saknas den i Posen, Preussen, Neuvorpommern,
Nordsjö-öarna och största delen av Brandenburg. I Danmark har den
€tt sydligt utbredningsområde — östra Jylland upp till Aalborg, södra
Eyen och södra Själland (sällsynt på norra\ Samsö, öarna från Als till

Möen samt Bornholm^ — och är här enligt de danska floristerna åt-

minstone på tlera lokaler fullt spontan. Om sålunda Arum även skulle

jiga en spontan utpost i Skanodanias Skåne-del, vore detta naturligt nog.

Och ön Lybeck har alldeles särskilda förutsättningar att härbärgera
en sydlig utpost. Vi befinna oss i Skånes mildaste luftstreck. Dessutom
skall enligt förvaltare Ohls.son på Krageholm, som känner trakten sedan
l)arnsben, vårvegetationen på Lj^beck utveckla sig omkring 14 dagar ti-

<ligare än i skogarna runt sjön. Alla lundväxter luxuriera påfallande

starkt. Marken är troligen ganska gödd av fågelexkreraent. Enligt förval-

tare Ohlsson häckade här fordom råkor i så stora skaror, att man

' Tydligen menas »Romerska k.imiller», enligt Lyttkens I. sid. 24) ett namn på
A^-hillea j)tar»iirii.

' Enligt vad Hjal.mar Nilsson meddelat mig överensstämma lokalerna härstädes
fullständigt med den på L}'beck.



110

för att skydda Krageholms-åkrarna för c:a 15 år sedan måste hugga ner

deras boträd, bokarna, på ön. Dessa råkor hade utträngt talrika kolonier

av häger, och dessa i sin ordning en skarv-koloni.

I gränsen för en arts naturliga utbredningsområde måste alltid upp-

stå en »zöne contestée», där arten i enstaka förekomster så att säga stri-

der för sin tillvaro. Med nutidens renodlade utvecklingshistoriska åskåd-

ning vill man gärna betrakta dessa utposter antingen som förposter
för en pågående spridning eller efterposter från en föregående större

utbredning och tar ringa hänsyn till den tredje möjligheten: oscillerande

förskjutningar.

Raunkler (sid. 299) är väl närmast böjd att för den danska vegeta-

tionen hålla den som en förpost. Han säger: >Plantens Udbredelse

her i Landet tyder icke paa nogen stor Spredningsevne; dens Hoved-
udbredelse i 0stjyllands og de sydlige 0ers Skove i Förbindelse med
dens Mangel i de mere isolerede Skovrester i Midtjylland tyder paa, at

den er invandret fra Syd i en temmelig seen Tid, formodentlig nogen

Tid efter Bogen.»

Arum maculatiim tillhör, som nyss skisserats, Europas varmtempere-
rade trakter med milda vintrar. HÖCK karakteriserar gott dess utbred-

ning, då han i Kirchner-Loew-Schröter, sid. 34 säger: >In seiner Ge-

samtverbreitung reicht Arum maciilatum also vielleicht weiter nacb
Westen, weniger weit nach Osten, stellenweise etwas weiter sudwärts,

etwas weniger weit nordwärts als die Buche, lässt sich aber immerhin
noch mit ihr vergleichen, da die Hauptgebiete ihrer Yerbreitung iiber-

einstimmen.» Den kan för Norden kännetecknas som en sydlig bokväxt.

Skulle man vilja uppställa en efterpo st-teori, blir det skede i den
postglaciala utvecklingen, som man med nuvarande kännedora om vår
klimathistoria skulle misstänka såsom det, vilket mest gynnat dess in-

vandring och utbredning, den atlantiska perioden inom den postglaciala

värmetiden. — Inom molluskvärlden skulle den i så fall ha en viss

motsvarighet i Acme polila Hartm. Från »ekzonens» undre del, enligt

Sernander (1916, sid. 151) antagligen av atlantisk ålder, är den av

KuRCK funnen i Benestads-tuffen. Dess utbredning som levande angives

av KuRCK (sid. 63) sålunda: »I vårt land är denna ''snäcka funnen le-

vande endast på en inskränkt lokal i närheten av Ringsjön i Skåne. I

Danmark är den blott iakttagen på ett par ställen. För övrigt är arten»

som har sin största utbredning i mellersta och södra Europa, ej an-

träffad nordligare än i Holstein, Brandenburg och Schlesien». Snäckan,,

som enligt Westerlund (sid. 426) företrädesvis lever i bokskogar och på
flodstränder, saknas österut och har en med de sydliga bokväxterna

ganska likartad utbredning.

Men icke förty kvarstå möjligheterna, alt Arum har odlats i när-

heten och spritt sig till Lybeck, eller att den direkt utplanterats. Ingen

tradition finnes därom vid Krageholm, men det är mycket betänkans-

värt, att den funnits i gamla trädgården. Naturligtvis kan man också

tänka sig, att någon slottsherre inflyttat den märkliga örten från Lybeck-

Arum maculatums spridningsbiologi är för ofullständigt känd för att

lämna oss någon ledning i frågan. För dess verkliga förlopp i naturerk
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liar man. egentligen endast en utgångspunkt: Bkccaris och Houzis (jfr

Sernander li)ll. sid. 431)) observation, att i Södern ödlor insamla

frukterna av den närstående Ariini italiciim.

Problemet om Ariini'^ indigenat sammanhänger kanske med hur före-

komsten av dess kamrat Liinaria rvdivivd skall uppklaras. Lnnaria har

en utbredning, som ganska mycket påminner om Arums. Synsociologiskt

sett älska de båda skuggiga, fuktiga skogar på kalkgrund; båda odlas

(le också sedan gammalt i trådgårdar och förvildas. De tillhöra båda

södra och mellersta Europa, men Ariim går högre mot väster, Lnnaria

mot öster, varjämte den senare mera älskar de montana regionerna än

den förra. I det nordiska vegetationsområdet nå bägge Skanodania;

Lnnaria har dessutom utposter vid Uddevalla och på Kinnekulle, ännu
ej växtgeograliskt utredda. I Danmark är Lnnaria sällsyntare än Aruniy

i Skåne är förhållandet omkastat. Lnnaria upptäcktes här av Lechb
1744 och just på Lybeck. Om man granskar t. ex. Liljas (1870. sid. 468)

förteckning över de skånska lokalerna, finner man liera, som knappast

äro ursprungliga. Skulle nu Lybeck-lokalen tillhöra denna kategori, är

det givet, att ett analogislut om Arnm ligger nära till hands. En så

framstående kännare av Skånes hortikultur som professor Hjalmar
Nilsson har emellertid aldrig sett eller hört talas om att Lnnaria redi-

oiva odlas i skånska trädgårdar.

Frågan om Arnm'?, indigenat på ön Lybeck kan sålunda icke lösas

med det nu föreliggande materialet. Några fakta och analogier häntyda

l)å att den är ursprunglig och i så fall enligt min tanke närmast en ut-

post inom artens kampzon, men andra, och kanske lika tungt vägande,

för att den är en kulturllykting eller rent av att den blivit inplanterad.

Huru därmed förhåller sig, .4/-um-förekomsten är ett av de många
värden, som göra ön Lybeck så viktig för botanisten och naturälskaren.

Det är mig en alldeles särskild glädje att i detta samband kunna om-
tala, att Krageholms ägare kommer att för all framtid fullfölja skyddet

av ön genom en fridlysning enligt naturskyddslagen.

Sist ägnade vi en stund åt Krageholms slott med »Lust-Trägården» och

» Frukt-Trägården >, av vilka en gång Linné på sin skånska resa givit en»

hänförd skildring. Ännu kvarstå från hans tid några av de »oförlikneligt

många .\pel- och Päronträd , som fyllde »F'rukt-trägården, söder om gården».

Ett stycke söder om slottet på dikeskant och tillstötande gräsig skogs-

kant gjorde sig Akhemilla pratensis märkbar genom sina stora stjälkbhui

och sin ljusgröna färg.

På aftonen åkte vi tillbaka till Ystad och dess Salt.sjöbad. Strax väster

om staden iakttogo vi på en lång sträcka av nedersta epilitoralen tunn-

sådd—strödd Petasitcs sfniria i Elijnms arenarins-dyneina.

Sedan det stora sällskapet, som nu utökats med Gustav Sundelin^

fördelats på hotellen och Saltsjöbaden, intogo vi där supé.

Den 16 jnni.

Det tidiga morgontåget mottog vid Ystad och Saltsjöbaden vårt nu
till 44 personer reducerade sällskap. Vid Vitaby stannade vi och fru-
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kosterade, som det i Skåne höves. Skjutsarna stodo i ordning, och

vi åkte söderut till Svineberga. Här stego vi av ochi anträdde en lång

promenad över Svineberga backar och Stenshuvud norrut förbi Kivik

till Vitcmölla.

På Svineberga backar ägnades kanske största uppmärksamheten åt de

sandiga öppna markernas hapaxantflora, som trjcker en alldeles sär-

skild prägel på vegetationen. Från en liten prov3ta sluttande mot söder

i sandig betesmark antecknades exempelvis följande association:

CL

Fig. 10. Ur mellan Svineberga backar och Stenshuvnd. a. Hammaren (gneis),

h. Lövängs-uren med Corijlus Avellana, Fraxinns excelsior, Quercus pedunciilata
Sorbus Aiicuparia, Tilin parvifolia. c. Busk-nren med Lonicera Periclymemun , Rosa
sp., Poa nemoralis. d. Öken-uren med ingen annan vegetation än skorplavar på

stenarna.

Airopsis caryophyllea

» praecox

Alchemilla arvensis

Anthericum Liliago

Cerastiiim glutinosum

Festuca sciuroides

Filago apiculata

» minima
Helichrysum arenarium
Hypochaeris radicata

I de växlande skogstyperna gjordes några anteckningar.

En ur, vettande mot OSO, visade en zonation, som åskådliggöres av

fig. 10.

Jasione montana
Pulsatilla uulgaris

Scleranthus perennis

Sedum rupestre

Spergularia campestris

Teesdalia niidicaulis

Trifolium minus
> striatum

Yeronica verna
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Strax ncdaiilör i en 1 ii iiddä hi invid den bäck, där vi liöllo smörgås-

rast, fotograferades en hög Thalicliiim (uiuilcijiifolinm vfig. 11 , som nu stod

i sin fullii hloniprakl.

Stora sträckor av såväl Svinel)erga backar som framför allt Stcnshuvud

iil)|)tagas av en hassel skog, som ur liera synpunkter löiljänar en när-

mare undersökning.

K. Hultén foto It) juni lillll.

Fig. 11. Thalictrum nquilegiifolium i lunddäld nedanför uren.

Denna hasselskog. såväl den lågt liggande tätare som den övre glesare,

med sina stora hagtornar på starkt betad mark anmärktes redan av Linné
(Skånska resan, sid. 128—129). Då lian den 31 maj (gamla stilen) 1744

färdades över Stenshuvud, passerade han på dess sluttningar »genom en
låg och widlöftig hasselskog». Än i dag »ligger berget för fäfot», och
»Haglorn vväxte ganska mycken och stor emellan sjelva spetsarna av
berget, fig 12).

Massciskogen, sådan den nu ter sig på Stenshuvuds högre partier, är
en växtsamhälles-mosaik, omfattande tvenne vitt skilda associationsserier.

Den ena är en h ögbuskformation (Blomqvist , den andra en äng.

Srenfk Bot anisk Tidskrift 1U20. 8
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Ängen uppträder som öppna fläckar eller slingrande gångar mellan
hasselsnårcn. Den är ett genom långvarig betning framkallat samhälle,
som endast pä edafider återfinnes i en av kulturen oberörd terräng.

Den är rik på hapaxanther fig. 13, och har, om man tillägger en kontin-

gent av perenna gräs och örter, sin närmaste motsvarighet i den nyss
beskrivna provylan på den sandiga betesmarken.

H ögbuskformationens högsta skikt är snårskiktet med ymnig hassel,

blandad med Crataegus, Jnniperus och i?osa-arter samt sparsamt Cotone-
nster nigrci. Undervegetationen är den lundartade lövängens med flera

E. Hultén foto Ih niiii 1!^>1'.».

Fig. 12. Toppen av Stenshuvud med högbuskformation.

myrmekochorer såsom Viola hirta och Potentilla Fragciriastriim. Denna
märkliga växt, som flertalet deltagare ej förut skådat i naturen, hade

en rent förbluffande likhet med Fragaria collina, samman med vilken

den ofta växte.

Den högbuskformation, som Blomqvist beskrivit från Kinnekulle, och

som även förekommer på branterna av Ölands ortoceratitkalk och Gott-

lands märgelskilTer (t. ex. vid Snäckgärdet) samt Benestads moränmärgel
(Sernandek 1915, sid. 456,, kan kännetecknas som en löväng eller lund utan

skogsskikt, med fältskikt, som icke äro slutna, samt med felande eller

svagt utbildat bottenskikt. Den är betingad av skridjord, som omöj-

iiggör de större trädens fortkomst, skadar fältskikten och inbakar de

uppspirande mossorna i sin massa.

Högbuskformationen på Stenshuvud är befryndad med dessa typer,
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om (len ock torde ha bättre utbildade fält- och bottenskikt. Detta slår

i samband med att underlaget här är fast, ej skridande.

Sådana besläktade busksnårstyper på fast underlag äro, som Blom-
<^\i,sT framhållit, förut beskrivna från flera punkter av södra och mellersta

Huropa. Problemet, varför i dessa skogsskikt saknas, är långt ifrån

utrett. AU skoglöshet i många fall uppstått genom intensiv och lång-

varig betning och avverkning är tydligt, och att dessa moment haft

bestämmande inllylande på Stenshuvuds-snåren kan ej betvivlas.

Men fenomenet far dock ej lämnas härmed utan vidare undersökning.

Hjalmar Nilsson foto 16 ,1uni 1919.

Fig. lo. De .små hapaxantherna i ängspartierna mellan buskgrupperna på Sten.s-

huvud efterletas.

.\ndra ännu outredda edafiska faktorer kunna orsaka eller bidraga till

att hålla hasselbestånden — det är med dem vi nu närmast röra oss —
utan överskuggande skog. En viss grundhet i älven, förenad med torr

vegetationsperiod kan vara en sådan faktor. .lag tänker mig t. ex., att

vi i denna faktor ha förklaringen till hasselskogarna kring Långlöt på
Öland, bestående av riklig lågväxt Cori/Ius i snårskiktet och med bl. a.

riklig Jiiniperiis i fältskikten på slät, grund morängrusmark. Mera kom-
plicerad blir nog förklaringen till hasselskogarna på urkalk vid Sala gruva,

om man ock ofta i dem far se ett genom avverkning framkallat samhälle.

Perioder med torrt klimat böra ha ökat hasselsnårens utbredning,

och det är av intresse, att L. von Post i sydsvenska gyttjor hittat en

zon i borealen med en abnormt hög halt av Co/'///i/s-pollen.
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Vid en bÄckrännil s;igo vi Scirpiis sctaceiis ocli Montia minor.

Vid foten av Stenshuvud {i\g. 14 mitt i deras präktiga, av dem ska-

pade trädgård bjöd oss länsträdgårdsmästare ocli fru Ekenstam på ett

hejdundrande kaffebord, som kom oss att grundligt glömma kristid och

surrogater (fig. 15).

Kivik och nejder däromkring passerades sedan tämligen hastigt.

Kiviksgravens väktare, herr A. N. Holm, liade den vänligheten att ge

oss en inblick i detta den nordiska bronsålderns mäktigaste monument.

Nära detsamma upptäckte Sylvén i en fuktig äng Alopecuriis pralensis

X A. gcniciilaliis tillsammans med föräldrarna. Här och i de fuktiga

The Svedberg foto 16 juni WK».

Fig. 14. Stenshuvnd från länsträdgårdsmästare Ekknstams hem.

markerna i Kivikstrakten tillvaratog och demonstrerade Sjövall prakt-

formserier av Oichis laiifoliiis X O. incarnalus och O. latifoliiis X O.

maculatus.

Sandfälten norr om Kivik, från vilka nu Diaiilhus arenarius började

utsända sin fina vällukt, lämnade vi åt sitt öde, enär resplanen erbjöd

oss tillfälle att studera denna vegetation i än rikare utbildning vid

Vitemölla.

Dit nådde vi i skymningen och inkvarterade oss i det hemtrevliga fisk-

lägets stugor och på hotellet. Supé och sj^mposion till långt in på
natten under stor glädje och munterliet. Vi fingo härunder tillfälle att

bringa vår utomordentlige resmarskalk Hjalmar Nilsson vårt tack för
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del iippoflramle arbete lian nc(ilagt for alt transportera, härbärgera samt

andligen och lekamligen mätta det femtiotal botanister, som anförtrott

sig ät hans värd.

Den 17 juni.

I (icl iiärligaste väder tågade vi pä morgonen ut pä äkerfälten Iram-

emot Vitaby kyrka.

Pä de sandiga moränkullarnas Irädesfält studerades den hapaxanthiska

Horan, i vilken liera av gårdagens betesmarkformer aterfunnos. Särskilt

uppmärksammades Alsine viscosa, Aiidrosacc septenlrionalis i mer eller

mindre acf/// //.s-artad form, Gcraniiim molle albifloriim, ovanligt högväxt

Saxifraf/a liiiUiclijIilcs, Silene conica och Vcronica IriphijUos.

Hjalmar Nilsson foto lli juni UU'.».

Fig. 1"). Svensk Hotani.sk Förening på kafferep.

Mellan kullarna låg ett rundat avloppslöst sjöbäcken Ull större delen

igenväxt. Det visade en vacker zonalion. Beståndsbildare voro från

söder mot norr:

1. Eqiiiselum limosnm.

2. Polamogelon naUms.
3. Batrachium pelialum, Nasliirtium amphibiiim, Oenanihe Fhellaiidrium.

4. Phragmites, Scirpiis laciislris, Polygoniim amphibium, Glyceria

fliiitans, Carcx Goodenouni.

Framcniot Torup hade sandfälten planterats med tall. I denna kultur-

skog — närmast ett gräsrikt pinctum hcrbidum — kvarstodo och froda-

des liera av sandväxterna såsom:

Anthericiim Liliago (fig. 16\ ej sällan med grenig blomställning, Draba
mundis (sällsynt i Skåne) i jätteexemplar, Scabiosa siiavcolens.

Så genom böljande åkerfält (lig. 17 fram till sandfältet norr om
Vitemölla, det stora slutnumret i exkursionsprogrammet.
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Längs stranden av området norr och söder om Vitemölla fram stryka

mäktiga tluvioglaciala bildningar, rika på sand, som ytterligare omlagrats
av vågorna och vindarna.

Såsom Johan Ekikson (sid. 10), den ostskånska sandtlorans monograf,
påvisat, kan »i topografiskt avseende — den östskånska sanden, liksom
den jylländska, indelas i sandstranden, dynen och sandfälten».

Sandstranden med dess kolonier av Salsola, Cakile etc. sysselsatte

oss huvudsakligen som en förträfflig badstrand.

Dynerna bundos huvudsakligen av Psamma arenaria och Eli/miis

arenarias På insidan växte Festnca riibra v. arenaria, vilken på sand-
fälten i allmänhet ersattes av F. sabiilosa.

..
.

^ .
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Fcstiica sahnlosa

Gal illm verum
Helichrysiim arenariiim

Herniaria glabra

Hicnicium unibcllalum

Hiitchinsid pctraca

Scabioso Coliimbaria

» siiarcolens

Scdum acre

Tccsdalia nndicdiilis

Thijmiis Serjnjlliiin

Torlala niralis

Uiipcrunm hiimifiisum. på övergiven Trifoliiim arvcnsc

åkermark (fig. 19) Veronica spicala

Kocleria glaiica Vicia lathyroides

Phleiim arenariiim Viola caniiia v. crassifolia

» Boehmeri » > »X V. riij)eslris

Pimpinella Saxifraga » rupestris

Piilsalilht j)r(tl('nsis » Iricolor v. coiiiophila

The Svedberg foto 17 iuni lidil.

Fig. 17. Karavanen f^enoiu rå<råkern.

Dennn association är alt hänföra till Warmings rony/jc/j/jo/n.s-forniation

och har i hitlills publicerade anteckningar från Sverige utom i några av

Ekiksons arllistor sin närmaste motsvarighet i den anteckning från

Furulund, Seknandkr meddelat hos Samuelsson sid. 39). Den stod nu

i sitt härligaste flor. Anlhericum Liliago och Diantluis arenarius prun-

kade med sin fullaste blomprakt, och Astragaliis arenarius hade nyss

börjat blomma.
De östskånska sandfältens associationer tillhöra Sydsveriges märkligaste.

Redan Areschoug framhöll 186(5 i sina »Bidrag> deras rikedom pä syd-
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liga och östliga växter, särskilt element ur hans Allai-llora, vitt skilda från
det samnianhängt.ndc utbredningsområdet. Deras ekologi har behandlats
av .1. Ekikson, men frånsett några bidrag hos Samuelsson äro de till

sin utvccklingshistoriska växtgeografi ännu outredda. Man har stor an-

ledning att misstänka dem som relikter frän den jjostglaciala värmetiden,
ocli för min del är jag på grunder, vilka här skulle vara för långt att

utreda, mest böjd alt anse dem som närmast konstituerade under den
subboreala perioden och deras underlag till en stor omfattning som
subboreala dyner. Härmed må vara liur som helst, för botanisten och

\

^•vk\5:
v
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E. Hultén foto 17 juni 1919.

Fig. 18. Diantlnis arenarius på sandfält vid VitemöUa.

naturvännen är det elt stort intresse att få dem representativt bevarade
till eftervärlden. — Huvudparten av de skånska sandbildningarna ha
odlats med skog, och detta måste i vissa fall anses som en kullurvinst,

ehuru man ingalunda över hela linjen kan påvisa ett i förhållande till

arbete och kostnader tillfredsställande ekonomiskt resultat (jfr Norlind
1913. Man skulle, medan ännu tid är, vilja ha ett riktigt ordentligt

parti av naturtypen i fråga, om ej fullständigt skyddat, så dock ute-

slutet från kultivering, t. ex. en sammanhängande sträcka av sandstrand,

dyn och sandfält på 0,5—1 kilometer i längd och 100 meter i bredd. Det
sakkunniga val, som naturligtvis bör föregå en sådan avsättning, skulle

säkerligen komma att dröja just vid den sträcka, där nu Svensk Bota-
nisk Förenings Excursio scanica secunda fick sin minnesvärda slut-

punkt.
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Kllcr niidda}*en skingrades deltagarne åt många håll. Sidld:i sällskap

lade (lock nnnii några cingar till sin skånska resa.

Den IS och !":> juni.

Dessa dagar befunno sig åtskilliga botanister pa Svalöv, där tjänste-

männen med vanlig beredvillighet visade institutionen och kulturerna.

Den Ii» juni företogs en utflykt till Bare mosse fSKRNANKER 1908, sid.

388.

Lagertöljden demonstrerades från den glaciala sötvattcnsleran genom

den postglaciala värmetidens, särskilt i undre delarna, på Cladinm rika

bildningar upp till den subatlantiska Sphagniim-[or\cn ovan den mäktiga

subboreala tallskogsliottnen. 1 den sandiga glaciala sötvaltensleran s:igs

fJM»

li.e ......u-iri l"to 17 juni r.il'.i.

Fig. Ht. Hypericum humifusnm på sandig trädesåker vid Vitemölla.

hl. a. blad av Beliila mina. Området för nottfyndet, vilket ägaren pa

min anmodan haft vänligheten skydda, stod nu som en ö i den stora

torvläkten.

På eftermiddagen studerades vid Källstorp under Sylvén.< ledning en

löväng på morän ovan lerskiller. Den innehöll bl. a.:

Campannla Cervicaria

CaniHiUaria miiUiflora

verticillata

Evonijmna eiiivpaea

Ga(jea spalhacea

Listera ovala

Pimpinella magna

Plalanthera chloranlha

Serralula lincloria

Thalictriim aquilegiifolium

Viola mirabilis

» » X ]'. silvcslris

» silvestris
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Ål ena sidan övergick lövängen i ren ängsmark, åt en annan i kärräng;

})lan(l den förras konstituenler märktes:

Arabis hirsuta Leontodon hispidiis

Ärnica moniana Ranuiiculiis polyanthemiis

Cirsium acaule Trifolium montamim
Innia salicina

I kärrängen uppmärksammades:

Cardamine dentata Hierochloa borealis

Carcx Bnxbanmii Viola moniana
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Sammanträde den 2 mars 1920.

Föreningen sammanträdde den 2 mars 1920 å Stockholms Högskola;

som ordförande fungerade professor O. Rosenberg.

V. ordföranden meddelade, att föreningen sedan senaste sammanträde

genom döden förlorat en av sina medlemmar, filosofie kandidaten Herm.

A. Fröding, Sunne.

Som föredragshållare vid dagens sammanträde hade föreningens sty-

relse hxkats förvärva professor Erwin Bauh, Potsdam, som gav en med
stort intresse åhörd framställning av mutationsproblemet i belysning av

den nya ärftlighetsforskningen.

Sammanträdet bevistades av omkring 140 personer.

Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 27 maj 1920 å Stockholms Högskola.

Förhandlingarna leddes av v. ordföranden, professor O. Rosenberg. Som
sekreterare fungerade fil. lic. K. Afzelius.

Y. ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående samman-

träde genom döden förlorat Ivenne av sina medlemmar, nämligen gods-

ägaren Carl Möllerberg, Tomarp, Ekestad, samt f. d. läroverksadjunkten

E. CoLLiNDER, Sundsvall.

V. ordföranden meddelade vidare, alt styrelsen ej ansett det lämpligt

att detta år anordna någon vårexkursion, och föreslog i stället en höst-

exkursion. Föreningen uppdrog åt styrelsen att vidtaga härför erforder-

liga åtgärder.

Styrelsen hade beslutat, att föreningens sommarexkursion skulle ställas

till Öland under tiden den 12—14 juni. Exkursionsprogram hade till-

ställts ledamöterna samtidigt med kallelse till sammanträdet.

Revisionsberättelsen föredrogs, och föreningen beslöt att i överens-

stämmelse med revisorernas yrkande bevilja stj^relsen och skattmästaren

full och tacksam ansvarsfrihet.

Föredrag hölls härefter av statsgeologen Lennart von Post över post-

arktiska klimattyper i södra Sverige, och doktor Thor Erdmann före-

lade exemplar av Anemone nemorosa f. ciianopis från Ingarön i Stock-

holms skärgård.

Sammanträdet bevistades av 32 personer.

Revisionsberättelsen var av följande lydelse:

Undertecknade, som vid Svenska Botaniska Föreningens sammanträde

den 28 november 1918 utsagos att granska föreningens räkenskaper för

år 1919, få härmed avgiva följande berättelse.
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Behållniiif^ Iran 1918 1.950: —
Räntor å insatta medel Ki": 14

Lcdamotsavj«if(er för 1918 40: —
Lcdamotsavgifler för 1919 4.727:53

Ledamot-savj^iftcr för 1920 25:65

Ständig Icdaniotsavgilt 100: —
Statsanslag 2.000: —
(lavor 456: —
Inllutna fordringar och ersättningar 830:02

Försålda årgångar och häften 369:75

(ienom Nordiska Bokhandeln 12!5: 75

Suninia Kr. 10,789:84

Häremot svara följande i likhet med inkomsterna hehörigcn veiilice-

rade utgifter:

-Mcrbetalning av förskotterade medel 441:53

Tidskriften, häfte 1—2, 1919 5,690:83

Hedaktörsarvode 500: —
Författararvode 75: —
Distribucring, inkassering, diverse ulgirtcr 1,090:77

Behållning till 1920 2,935: 99

Kontant 55:72

Summa Kr. 10,789:84

Ställningen vid räkenskapsårets slut är följande:

Dehel: Kredit:

Inventarier m. m 8:29 Fonden för engångsavgifter 2,000

Kassabehållning 2,991:71 Kapitalbehållning 1,000

Summa Kr. 3,000: — Summa Kr. 3,000

Fonden för upprättande av generalregister.

Ingående balans 556:60 Behållning till 1920 587:87

Räntor 31:27

Summa Kr. 587: 87 Summa Kr. 587: 87

Föreningens medlemsantal, som vid 1918 års slut utgjorde 467, upp-

gick vid årsskiftet 1919—1920 till 500.

I anledning av revisionen få vi föreslå, att föreningen beviljar sty-

relsen och skattmästaren full och tacksam ansvarsfrihet.

Bergielund den 25 mars 1920.

Fr. E. Ahlfuengren. Henrik Hesselman.
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Nya medlemmar.

Vid styrelsens sammanträde den 2 mars 1920 invaldes följande med-
lemmar:

på förslag av läroverksadjunkten G. A. Hingselle:

direktören Fredrik Sundstedt, Stockholm;

på förslag av fil. lic. C. Hammarlund:
docenten N. Heribert-Nilsson, Landskrona,

^ fil. kand. Carl Hallqvist, Landskrona;

på förslag av läroverksadjunkten T. Vestergren:

overl?erer S. K. Selland, Störd, Norge;

på förslag av amanuensen E. Söderberg:

stud. Johannes Norrby, Stockholm,

stud. Arne Axelsson, Stockholm;

på förslag av tullförvaltaren J. Vleugel:

apotekaren Teodor Rydén, Sollefteå,

fil. kand. Hagbert Lundblad, Luleå;

på förslag av professor R. Fries:

professorskan Nanna Fries, Bergielund;

på förslag av professor T. Lagerberg:

professorskan Gurli Lagerberg, Råsunda.

Vid styrelsens sammanträde den 30 mars 1920 invaldes följande med-
lemmar:

på förslag av docenten K. V. O. Dahlgren:

fröken Hildur Ollman, Uppsala;

på förslag av professor T. Lagerberg:

läroverksadjunkten Gunnar Sjöstedt, Eskilstuna.

Till korresponderande ledamot i föreningen valdes Geheimerregicrungs-

rat professor H. Conwentz, Rerlin.

Vid styrelsens sammanträde den 27 maj 1920 invaldes följande med-
lemmar:
på förslag av professor R. Sernander:

gymnastikdirektören fru E. Ahlqvist, Stockholm;

på förslag av professor Hjalmar Nilsson:

adjunkten C. A. Hellhaqen, Vimmerby;
på förslag av fil. stud. C. G. Alm:

med. lic. G. Ankarswärd, Kiruna;

på förslag av fil. lic. G. Täckholm:
stud. Jan Waldenström, Stockholm.

Tidskriftens statsanslag för år 1920.

Kungl. Maj:t har den 21 maj 1920 tilldelat föreningen ett anslag om
2 000 kronor för fortsatt utgivande under innevarande år av dess tid-

skrift. De med anslaget förbundna villkoren äro desamma som för

år 1919.
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NOTISER.

Förening lör dcndrologi och parkvård. Den IX mars inne-

varande år bildades i Stockholm på inbjudan av ett antal För saken

intresserade personer en förening för dendrologi och parkvård. Dess

ändamål är att främja intresset för och kännedomen om i Sverige od-

lingsvärda träd och buskar ävensom intresset för anläggning, vård och

försköning av svenska parker. För detta mål vill föreningen söka verka

genom att insamla och bearbeta inom landet gjorda rön på dendrologiens

område, genom att verka för en i tilltalande former genomförd park-

anläggning och parkvård, genom att anordna exkursioner till egendomar
med gammal eller i övrigt intresseväckande parkkultur eller andra dcn-

drologiskt intressanta platser samt genom att utgiva skrifter angående

svensk dendrologi och parkvård.

Till föreningens ordförande utsågs universitetskansler C. Swartz till

v. ordförande professor G. Schotte samt till sekreterare och redaktör

för föreningens publikationer fil. dr. N. SylvÉn. Till övriga ledamöter

i styrelsen utsagos M. P. Anderskn, Christer Bonde, C. G. Dahl, Ron.

E. Fries, K. A. Hagberg, M. Hammarberg, N. Hjalmar Nilsson, M.

Rhedin, g. Sederiiolm, R. Serxander, H. Tigerschiöld och Harriet
Wachtmeister.

Årsavgiften är 10 kronor. Den, som på en gång inbetalar 100 kronor,

är ständig ledamot, och den, som förbinder sig att erlägga 100 kronor

årligen eller minst 1 000 kronor en gång för alla, räknas som stödjande

ledamot.

Anmälan om inträde i föreningen kan göras direkt till sekreteraren

under adress Svalöv.

Till konservator vid Botaniska Museet i Uppsala har förordnats docenten

Thore C. E. Fries.

Doktorsdisputationer. Under senast förtlutna vårtermin ha föl-

jande doktorsavhandlingar ventilerats:

vid Uppsala universitet:

Erik Asplund, Studien iiber die Entwicklungsgeschichte der Bliiten

einiger Valerianaceen. — K. V. A:s Handl., Bd. 61, N:o 3,

Stockholm 1920.

Tor Åke Tengwall, Die Vegetation des Sarekgebictes. I Abt. — Na-
turwiss. Untersuch. des Sarekgebictes in Schwedisch— Lapp-
land, Bd. 111, Botanik, Lief. 4, Stockholm 1920.
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Mauky Smith, Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det central-

svenska högfjällsområdet. — Norrländskt Handbibliotek, IX,

Uppsala 1920.

Vid Stockholms Högskola:

Olof Arrhenius, Öcologische Studien in den Stockholmer Schären.
— Stockholm 1920.

Olof Tamm, Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdel. — Mcdd.

fr. Statens Skogsförsöksanst., H. 17, N:r 3, Stockholm 1920.

Liljevalchska stipendier för botaniska undersökningar ha år 1920

tilldelats följande:

vid Uppsala Universitet

fil. dr. Erik Asplund 5 000 kronor för botaniska undersökningar på de

bolivianska högslätterna;

vid Stockholms Högskola

fil. lic. M. G. StÅlfelt 2 800 kronor for växtfysiologiska studier hos
professor A. H. Blaauw, Wageningen, Holland;

fil. lic. G. T.icKHOLM 600 kronor för insamling av material till en cyto-

logisk undersökning av släktet Riibiis.

Regnelis resestipendium vid Uppsala Universitet har tilldelats fil.

dr. Harry Smith för en botanisk forskningsresa till Kina.

Botanisk forskningsresa till Bolivia. Fil. dr. Erik AsrLUND,

Uppsala, anträdde i sällskap med rektor Ivar Sefve, Falun, omkring
mitten av juni månad innevarande år en l^otanisk forskningsresa till

Bolivia.



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.

Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser anjrående uppsatser, sändas till redak-

tören under adress Experimentalfältet.

Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med
avseende på skiljetecken — för undvikande av korrijferingar mot manuskriptet.

Korrigerfngar mot manuskriptet Införas med rött bläck i korrekturet, och om-

kostnaderna för desamma bestridas av författaren. För kontroll skall författaren

ovillkorligen återsända ej blott samtliga korrektur utan även manuskript till redak-

tören.

Enligt styrelsens beslut äger redaktionskommittén att, då den så finner lämpligt,

fordra, att författaren själv med intill 30 "/o bidrager till tryckningskostnaderna för

sin uppsats.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:

1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).

2. Personnamn i löpande text sättas med KapiTÄLER (understrykas dubbelt i

manuskriptet).

3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i

manuskriptet),

4. Ord eller meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas med
en bruten linie i manuskriptet).

Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring.

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda

bilderna med kursiva bokstäver (a, 6, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska

siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.

Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet med
följande exempel:

RauNKI/ER, c, Measuring apparatus for statistical investigations of Plantformations. —
Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kebenhavn 1912,

Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår

citeras, betecknas dessa med (a, b, c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel-

bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes

anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så er-

fordras. Exempel: RAUNKI/ER (sid. 3) eller RAUNKI/ER (1912, sid. 3) eller RAUNKI/ER

(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.

Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll författas

på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en sammanfattning på

något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, bör åtföljas av uppgift till redaktören

om vem som verkställt eller granskat översättningen till det främmande språket.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.

Författaren erhåller avgiftsfritt 50 särtryck med omslag av sin i tidskriften intagna

avhandling; tryckning av omslag debiteras extra. Av uppsatser och smärre med-

delanden, intagna i tidskriftens borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild

överenskommelse. Redaktionen.
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NÅGRA MARCHANTIACÉ-FYND JÄMTE EN
ÖVERSIKT AV NORDENS MARCHANTIACEER.

LIBRASfY
AV NEW Yi.«k»K

GUNNAR SAMUELSSON. BOTamcal
OAKUbM

Marchantiaceerna ulgöra utan tvivel en av de intressantaste moss-

griipperna. Men tyvärr äro de flesta av våra arter så sfdlsynta, att

mycket få personer haft tillfälle att studera dem ute i naturen.

Genom lyckliga omständigheter har jag anträffat alla svenska arter,

samtliga på nya fyndorter. Härigenom har jag blivit så intresserad

av gruppen, att jag varit betänkt på alt söka åstadkomma en mera

monogralisk framställning av våra arter, särskilt deras utbredning.

Men då det under alla förhållanden måste dröja länge, innan en

dylik plan från min sida kan bli förverkligad, vill jag nedan med-

dela något om mina iakttagelser.

Var och en, som på minsta sätt intresserar sig för mossor, har

naturligtvis sett Marchanlia pohjmorpha L., allmän, som den är,

snart sagt överallt i Sverige och dessutom utpräglat nilrofil, så att

den förekommer ända in på städernas gator. Likväl må erinras om
H. W. Arnells påpekande (i Sv. Bot. Tidskr., Bd. 12, 1918, sid.

307), att dess utbredning är något ojämn. Av de övriga arterna är

det väl egentligen endast Preissia commnlala (Lindb.) Nees, som

tr:iklvis, nämligen i kalkområden, kan bli verkligt allmän. I södra

och mellersta Sverige är även Fefjalella conica (L.) Corda ganska

spridd, om också något ojämnt. Kanske behöver man ej heller ha

särskilt stor tur för att på någon bergknalle anträffa As/ere//rt/)//osrt

(Wg) Trevis. De övriga sex, eller om man så vill åtta, svenska

arterna äro däremot samtliga att beteckna som rena, delvis mycket

stora sällsynlhetcr.

1 Dalarne, där jag under de senare åren ägnat levermossorna

CM mvcken ui)nmärksamhet, har iag blott anträffat de fvra nämnda
— arterna. Marclianlia är naturligtvis i stort sett allmän. Och Preissia

'^ är ej heller sällsynt, så snart man har alt göra med kalkrikare

ståndorter. Rent allmän är den inom Siljansdalens silurområde.

Srrnnl: Botanisk Tidskrijt 1920. 9
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Ett mycket karakteristiskt förekomslsätl har den på stränderna av

Siljan, i en zon, som årligen översvämmas vid högvatten. Här är

den en verklig karaktärsväxt tillsammans med bl. a. Descbampsia

caespitosa v. glaiica, lujuisetiim varieyalnm, Scirj)us nnighimis o. s. v.

I södra Dalarnes gräalslundar är ej heller Fegatella någon större

sällsynthet på fuktiga ställen. Särskilt praktfull och fruktificerande

har jag sett den på flera ställen i Sälerdalen. Asterella pilosa har

jag däremot funnit blott ett par gånger och mycket sparsamt, i

bägge fallen i diabasbranler (Vålåberget i Idre och Åsen i Älvdalen).

De enda rika fyndorter för marchantiaceer, man hittills känt från

södra Sverige, äro alvarområdena på Öland och Gotland. Jag har

upptäckt ett nytt område, som väl kan mäta sig med dessa.

Som deltagare i en av professor R. Sernander ledd exkursion

kom jag att den 28 maj 191G under några timmar besöka de båda

kalkrika öarna, Munkö och Runmarö inom Djurö socken i Stock-

holms skärgård (Uppland). På bägge ställena ägnade jag lever-

mossorna någon uppmärksamhet. Bl. a. fann jag på Munkön den

sällsynta Martinellia calcicola Arn. & Pers. i stora mängder. Och

på bägge öarna insamlade jag prov av vad jag trodde vara Preissia.

Men under sensommaren samma år lärde jag känna Torneträsk-

områdets rika marchantiacéflora, och när jag på hösten skulle reda

upp sommarens samlingar, fann jag till min stora överraskning, att

Runmaröexemplaren (från kalkhällar nära Uppeby) tillhörde Asterella

pilosa och Munköexemplaren — Neesiella {Grimaldia) pilosa (Horn.)

Schiffn. Särskilt den senare måste naturligtvis väcka mitt livliga

intresse, då den ej på över 50 år anträffats inom Sverige samt

överhuvud blott två gånger och då ytterst sparsamt, näm.ligen vid

Resmo på Öland (18(35 S. O. Lindberg) och Kurravaara i Torne

Lappmark (Herb. Ad. Afzelius).

Som jag var intresserad att se, om Xeesielln pilosa hade någon

större utbredning på Munkön, reste jag i början av juni 1917 åter

ditut, denna gång tillsammans med lektor H. W. Arnell och fil,

mag. Erik Almquist, båda i Uppsala. Våren hade nu varit mycket

torr, och marchantiacébålarna voro alldeles förtorkade. På de flesta

ställen hade sporhusbärarna ej förmått sträcka sina skaft. Tillfället

var alltså mycket ogynnsamt för marchantiacéstudier. Endast efter

mycket sökande Ij^ckades jag återfinna Neesiella {c. fr.) på Munkön (-/c),

nämligen på några fläckar, där tuvor av Bryiiin pallens kvarhållit en

smula mera fuktighet. Även anträffades på kalkhällarna Preissia [c. fr.)

helt sparsamt, liksom några sterila bålar av ännu en art (se nedan.)
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De goda fynden niölle l*.tl7 j)a Runniarön. Ai.mqlist och jag

gjorde den 3 juni en exkursion förbi Villräsks sydända och längs

dess östsida. I flera kalkkärr anlrälTades Preissia vackert fruklifi-

cerande. I cll sädanl vid Söderhy sågos även Moerchia [Pallavicinio)

Flotowiana (Xees) SchilVn. och Åncuid iiunriuila (Lindh.) Sleph.

Och pa kalkhällar vid Villräsks sydända (Söderhy) liksom vid dess

niitl pä östsidan anträlVades Clenca hijdliiui (Sonifl.) Lindh. rikligt

(c. fr.) pä den nakna jorden i sprickorna mellan Cladonia-iunilovun.

Del visade sig sedan, alt de nyss omtalade bålarna frän Munkön
även tillhörde Clenea. Tillsammans med Clcvea och växande pu

samma sätt anlrälVades vid Villräsks östsida Riccia bifurca Hoffm.

(det. C. Jknskn) och några sterila bålar av Xeesiella pilosa, samt vid

Vitträsks sydända Reboulin hemi!<phaeric(i (L.) Raddi, rikligt frukti-

licerande. På Runniarön hade alltså anlrällats representanter för

fem marchanliacésläkten utom MarclKtnlia. Det är tydligen kalk

grunden, som framkallat denna rika utveckling.

Av Runmaröns och Munköns marchantiaceer äro Necsiella pilosa

och Clenea hyalina alt anse som arktiskt-alpina arter, fastän bägge

dessutom äro funna på Ölands älvar, den senare även på Gotland,

på båda ställena som v. suecica (Lindh.) K. Miill. De inta alldeles

samma ställning som Woodsia alpina, tillsammans med vilken de

på båda öarna i Sl<jckholms skärgård växa. Däremot är Reboulia

liemisj)h(ierica en uti)räglat sydlig art, som i Sverige förut ej varit

funnen nordligare än vid Magniberg nära Nyköping (1864 C. In-

debetou i fib. Holm.). Följande vår (^^/s 1918) anträtTades den även

på Tallkobben bland Fladkläpparna i Djurö skärgård, även här på

en kalkhäll (I*]rik Almquist i Hb, Ups.), En stor sällsynthet är

också Riccia bifurca. För M. Hkkg (i Bot. Notis., 1898, sid. 110—
111) var den i Sverige endast känd från Klågerup i Skåne och Golt-

sunda nära Uppsala. I Hb. Fps. finnes den även, bestämd av C. Ji-:n-

SEN, från Dalsland: Backe, Bäcken (191() o. 1917 S. o. C. Bergström).

Marchantiacéfynden i Stockholms skärgård ha enligl min tro även

betydelse så till vida, att de böra ge anledning till eftersökande av

dessa växter inom andra urkalksområden i mellersta Sverige. I

synnerhet, tror jag, böra de sökas, där kalkstenen går i dagen som
mera Hata hällar. Emellertid måste man vara ute i god tid, i

slutet av maj eller början av juni. Sedan torka niarchanliaceerna

bort och äro ytterst svåra att upptäcka. Bäst är naturligtvis att

söka dem fuktiga vårar.

En ännu rikare marchantiacéflora anträffade jag eftersommaren



132

1916 i Tornelräskområdet. Om densamma kände man förut mycket

obetydligt. Ur litteraturen känner jag en uppgift för vardera av Fega-

tella conica, Peltolepis (jrandis Lindb. och Sauteria alpina Nees, var-

jämte Marchanlia och Preissia varit kända säsom allmänna.

Från intet fennoskandiskt fjäll känner man ett så stort antal

marchantiaceer som det, jag anträffade på Nuolja och det därmed

sammanhängande Tsasinnjaskatjåkko. Här fann jag Marchanlia och

Preissia allmänt, Pellolepis grandis v. sibirica Lindb. och Sauleria

såsom karaktärsarter på vissa snölegor, Asterella Lindenbergiana

(Corda) Lindb. och Fegatella i en Dryas-nng ovan tunnelns östra

mynning, samt Neesiella pilosa mycket sparsamt och nästan förtorkad

i en bäckdal i nordsidans björkregion. Och i en skifFerbrant, omkr.

800 m ö. h., på Tsasinnjaskaljåkkos östsluttning helt nära Nuolja-

bäcken, fann jag Cleuea hgalina tillsammans med bl. a. Neesiella^

Pellolepis grandis och Sauteria. Alla de nämnda arterna fruktifice-

rade utom Fegatella. Den enda av Torneträskområdels marchan-

tiaceer, som jag ej anträlTade på Nuolja, var Asterella pilosa. Men
i Uppsalamuseet finnes ett vackert spritlagt exemplar av denna art

(c. fr.), insamlat 1907 på Nuolja av T. Lagerberg.

Sedan jag redan under de första dagarna gjort dessa fynd på

Nuolja, hade jag under den månad, jag vistades inom området, min

uppmärksamhet livligt fästad på marchanliaceerna. Vad jag här-

vid erfor om desamma är följande.

Clevea hgalina. Tsasinnjaskatjåkko, sparsamt (c. fr.). — Denna art är

förut från de svenska fjällen endast känd fsåsom v. sziec/ca) från Tjidtjakk

i Pite Lappmark (S. O. Lindberg; enl. K. Muller i L. Rabeniiorsts

»Kryptogaraen-FIora», Ed. 2, VI: 1, sid. 242).

Sauteria alpina. Kierona mot Abiskojaure (c. fr.); Tsasinnjaskatjåkko

(c. fr.); Nuoljas nordsida (c. fr.); Vassitjåkko (c. //'.); Snuoratjåklco (c. fr.);

Jebrenjokks stora fall c. fr.); på alla dessa ställen på klippor eller fuktig

jord (snölegor) i fjällregionens nedre delar; l^esisvare (c. fr.) på en klippa

i fjällregionen.

Peltolepis grandis. Tsasinnjaskatjåkko (c. fr.); NV om Njutum (c. fr.)

i en skifferbrant omkr. 600 m ö. h.; Snuorajokks kanjon (c. //•.) och Pe-

sisvare (c. fr.) på klippor i björkregionen.

P. grandis v. sibirica. Kierona mot Abiskojaure c. //.); Nuoljas nord-

sida (c. fr.); Vassitjåkko (c. fr.); Snuoratjåkko (c. fr.); Jebrenjokks stora

fall (c. //'.); Pesisvare (c. //•.); överallt på fuktig jord (mest snölegor) i

fjällregionens nedre delar, nästan alltid tillsammans med Sauteria. —
Denna som svensk förut endast från Unna P»issavare I I^ule Lappmark
uppgivna levermossa finnes i Hb. Ups. inblandad i ett exemplar av Sau-

teria alpina (under namn av Clevea hgalina; från Junkatjåkko i Lule
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Lajjpiunrk fl»S'.»6 A. Cleve , bägj^e c. fr. — Mij^ synes v. siluricu ha rinj^a,

om ens nägot, systematiskt värde. Den torde blott vara en ståndorts-

form av /•*. (jrandis, som j^enom kortare s|)orhusl)ärareskart och sin starka

anthocyanfärgning fått ett från luivudformcn tämligen avvikande utseende.

Denna min uppfattning dchis av den kände bryologcn C Jensen, enligt

vad han uuMldelat mig.

Xcesiella pilosa. Tsasinnjaskatjåkko (c. />.); Nuolja (c. //•.).

Asterclla j)il<)sa. J*esisvare c. fr.,, på en klippa i björkregionen och i

en l)r\as-äni<, i Ijällregioncns nedre del.

A. Lindcnbcrgiana. Nuoljas nordsida (c. //•.); Pesisvare (c. //.), på ett

par ställen i Z^ryo.sängar i fjällregionens nedre del. — Denna art, som
förut i Sverige varit känd endast från Pältsa i Torne Lappmark och två

ställen i Lule Lappmark förefinnes i fib. Ups. även från två ställen i

Härjedalen, nämligen .lelgatsåive (1913 II. Smith) och Ilelagsljällets syd-

östra sluttning [c. fr., 1914 H. Smith;.

Fcgalella conica. Nuoljas nordsida; Snuoratjåkko i björkregionen;

Pesisvare tills. m. förcg. ; överallt steril.

Prcissid coinmiitdla. Områdets allmännaste marchantiacé (c. fr.], såväl

i björkregionen som fjällregionens nedre del.

Marchanlia polynxorpha c. fr), främst i björkregionen.

Ännu ett av mig gjort marchanliacéfynd kan förtjäna ett omnäm-
nande. Fnin Finse i Hardanger hemförde jag i augusti 191") ett

stort antal fjällväxter, som planterades i Uppsala botaniska träd-

gård. I en kruka, avsedd för Saxifraga leniiis, utvecklade sig föl-

jande sommar en frodig vegetation av Asterella Lindenbcrgiana, som
naturligtvis följt med från Finse. Den lever ännu (1920) och har åt-

minstone 1917 och 1918 fruktiiicerat. Arten är även i Norge en av

de största sällsyntheterna.

Utom de ovan omtalade 10 arterna har endast en ytterligare

marchantiacé varit känd såsom inhemsk i Fennoskandia, nämligen

Grimaklia fragrans (Balbis) Corda. Den är funnen såväl i Norge (vid

Kristiania) som i Finland (Aboområdet och Ladoga-Karelen\ Dess

förekomst inom Sverige är därför ganska sannolik. Den bör efter-

sökas på kalk.

Emellertid förekommer ännu en nordisk art i samlingarna, fastän

förväxlad med Neesiella pilosa. Äran av alt ha urskilt densamma
tillkommer dock egentligen ej mig. Dess verklige upptäckare är

nämligen den nyligen avlidne norske bryologen B. Kaalaas. Men
som det nu efler hans död kan vara ovisst, när fyndet eljest blir

offentliggjort, och jag i själva verket haft en viss del i bestämmandet
av arten, så anser jag mig oförhindrad att omnämna densamma.

För bestämning av en sibirisk marchantiacé hade jag våren 1917
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haft anledning jämföra bålens anatomi hos Neesiella pilosa och

Grimaldia sihirica (K. Miill.) Mass. Av den förra arten undersökte

jag ett exemplar från Lerberghaugen vid Eker nära Drammen i

södra Norge (1898 N. Bryhn), av den senare ett sibiriskt original-

exemplar. Emellertid kunde jag icke upptäcka någon som helst

olikhet, fastän den viktigaste artskillnaden skulle ligga just i bålens

bj^ggnad. Härvid lät jag det bero, enär det visade sig, att det till

bestämning mottagna sibiriska provet ej alls hade med dessa arter

att göra. Men så fick jag kort därpå genom lektor H. W. Arnell
veta, att Kaalaas nyligen sysselsatt sig med Bryhnska exemplar

av »Grimaldia pilosa» från Eker och funnit den yttre likheten med
Grimaldia sibirica så slående, att han trodde dem tillhöra sistnämn-

da art. Likväl hade Kaalaas på grund av materialets knapphet

ej kunnat undersöka något båltvärsnitt. Denna lucka i bevisföringen

var nu redan fylld genom min nyssnämnda iakttagelse, vilket jag

också meddelade till Kaalaas. Härigenom var den andra fyndorten

för den uppenbarligen mycket sällsynta Grimaldia sibirica påvisad.

Efter uppdagandet av Grimaldia sibirica i Norge var det natur-

ligtvis önskvärt, att även övriga exemplar av Neesiella pilosa från

Fennoskandia bleve reviderade. Alla andra, från 12 fyndorter i

Sverige och Norge härstammande exemplar, som jag anatomiskt

granskat (i Hb. Ups. och lektor H. W. Arnells herbarium) ha
visat sig tillhöra Neesiella pilosa. Även från 7 fyndorter i Sibirien

(en vid Lena, de övriga vid Jenisei) har jag undersökt exemplar av

nämnda art, men endast från originalfyndorten förelåg Grimaldia

sihirica, medan ett annat, sterilt, exemplar från Schumicha mellan

Krasnojarsk och Jeniseisk vid Jenisei (1876 H. W. Arnell i Hb.

Holm. o. Ups.) visade sig tillhöra Asterella fragrans (Schleich.)

Trevis. Även har jag undersökt det enda exemplar av Neesiella pi-

losa, som insamlats på Spetsbergen, nämligen vid Nordfjorden (1868

S. Berggren). Det tillhör Clevea hyalina (c. fr.).

*

I nordisk litteratur finnes tyvärr ingen sammanfattande översikt,

efter vilken man kan bestämma marchantiaceer. Till ledning för

dem, som stöta på sådana, meddelar jag nedan ett examinations-

schema, efter vilket det bör vara möjligt att något så när säkert

bestämma fruktificerande exemplar. Jag har försökt grunda detta

schema på växternas yttre byggnad och gripit till en anatomisk karak-

tär, endast när detta synts nödvändigt. För den, som har behov av en
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figurer rikt utrustade bearbetning i L. Rahknhohsts »Kryptogamen-

Flora von Dcutschland, Oesterreicli und der Schweiz» (Kd. 2, Bd. VI).

Utom de redan nämnda arterna upptas i nedanstående översikt

även Limularia cniciata (L.) Dum., som visserligen icke är inhemsk

inom Fennoskandia, men förekommer som ett ganska besvärligt

ogräs i vara botaniska trädgårdars växthus o. s. v.

A. Bål med talrika groddkornsskälar.

I Croddkornsskålar halvmånformiga. Lninilaria cniciata.

II. (M-oddkornsskålar bfigarlika. Marchanlia polymorpha.

B. Bål utan groddkornsskålar.

I. Sporhusbärare från bålens rygg. Clcvca hyalma.

II. Sporhusbärare från bålens spets, stundom skenbart kringvuxen

av spetsflikarna.

1. Sporbusbärarens skaft med två bukfåror.

^

a. Sporbusfä.stet nästan platt — något konvcxt. med tyd-

liga strålar. Pcllolepis grandis.

b. Sporbusfästet balvklolformigt, ej tydligt llikat.

Prcissia commiilala.

2. Sporbusbärarens skaft med en bukfåra.

a. Sporbus omgivet av ett flikigt, draperiliknande hylle.

a. Bål späd, framtill omkr. 2—5 mm bred. Hylle 6—8-

jli|.jot.
Ästerella pilosa.

/?. Bål grov, framtill omkr. 6—9 mm bred. Hylle 16-

flil^icl, Asterclla Lindenhcnjiana.

b. Sporhus ej omgivet av ett draperiliknande hylle.

«. Bål m. 1. m. tydligt rutad, sällan rödfärgad.

* Bål grov, 1—2 cm bred. Sporbusfästet trubbigt ko-

niskt, ulan strålar. Fcgalella conica.

** Bål späd, omkr. 3—5 mm bred. Sporbusfästet

nästan platt — något konvext, med tydliga strålar.

Sautcria alpina.

/?. Bål ej tydligt rutad, på undersidan mörkt vinröd.

* Bålspets skäggig genom undersidans långa fjäll,

som böja sig över spetsen. Grinialdia fragrans.

** Bålspets nästan kal.

o Sporbusfästet tydligt flikat i breda strålar. Spor-

huset öppnas genom övre delens oregelbundna

sönderfallande. Bchonlia hcmiaphacvica.

0° Sporbusfästet ulan tydliga ilikar. Sporhuset

öppnas genom ett regelbundet lock.

t Bålens lufthålor fyllda av lodräta celltrådar.

Grimaldia sibirica.

tt Bålens luflhålor tomma. NecsieUa pilosa.

' Dessa fåror framträda tydligt först på tvärsnitt.
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PHYSIONOMISTIQUE ET ECOLOGIE
RAISONNÉE.

PAR

LARS-GUNNAR ROMELL,

Entré divers partis des phj^togéographes la divergence grandit, on

pourrait déjå dire la lutte s'enflamine. Deux tendances surtout se

sont récemment mises en opposition lune avec Tautre; on pourrait

les caractériser par les deux möts d'induction et de succession

qui sont pour ainsi dire leurs möts d'ordre. Les inductionistes, ce

sont les phytosociologues, synécologues, biocénologues ou cénobio-

logues surtout d'Upsal et de la Suisse, les successionistes, ce sont

les écoles d'écologues en Amérique et en Angleterre.

Si la dignité de la science le permettait, le spectacle de la lutte

([ui s'entlamme serait amusant. La discussion directe a été faite

jusqu'ici surtout du cöté des inductionistes, et il s'en est produit

une littérature de mémoires de plus en plus épais traitant exclusive-

ment ou presque exclusivement des questions de nomenclature et de

definitions. Dans Tune des plus récentes publications (Gams) on

voit de haut en bas sur les pages des signes cabalistiques tels que

II (Aa+ B) a (1+2) ou chaque chiflre et chaque lettre représentent

un »BegrifT» ou un synusium de »Begriffe». On est presque forcé

de penser å ce professeur allemand dans le Simplicissimus qui en-

seigne Fhistoire d'art: »Erst durch die Zusammensetzung des tetra-

stjden Tempels A plus dem pyknostylen Tempels B erfand der

hellenische Geist jene herrliche Spirale, die wir mit rg bezeichnen».

Quant a la valeur reelle de toute cette scholastique je crois que

Raunki/KR (1913, p. 204) a assez raison: »Comme nous ne som-

mes qu'au debut des recherches approfondies des formations végé-

tales, Télaboration des definitions ne presse pas autant». Raunkler



liii-iiirine se sort encoif vn l'.)l.S chi scul mol de rornialion pour

loul mi iléluge de mols laneés par les inductionisles du mélier. Le

pire esl (pie elie/ les iioineiielaleius la logitpic est si soiivent insulTi-

saiile juslenienl ([uaiul ils se croienl eiix-ineincs élre le i)liis lorl eu

logi(|ue, eoinme X()mi)I1ac.i;n (1919) Ta bien déiiionlré.

On diseule eueore sur la mélhode la plus convenable de dessiner

en caiacleres inipriniés Tiniage dune association de planles. (^hose

étrange, ici les induclionistes semblent avoir peur des mélhodes plus

développées lendanl a lobjeelivilé el préfercnt en general Tancienne

métbode destimation subjeclive. Ainsi fait par exeniple Tauteur

(|ue nous venons de ciler plus haut, ce (jui ne renipeehe pas, ce-

pendanl, de se donner la peine i)arlbis de regisher les fourniis, les

eoléopleres elc., se pronienant par hasard dans les carreaux jelés et

d'inilit|uer exaclenient dans le(|uel se trouvaient ces peliles betes u

rinstant historique (Gams p. 97).

Mais que cela suffise. Sous Tépaisse écorce de telles discussions

se trouvent chez les inductionistes quelques objeclions prineipielles

conlre les aulres {iu'on peut prendre au sérieux. Des explications

tres elaires se trouvent dans un exposé suédois écrit avec beaucoup

de verve par Dl' Hiktz (1919) sur Toeuvre »Plant succession» de

('.li:mi;nts. Un niémoire en alleniand a pour auleurs Du Rii-rrz,

l'iui;s et Tkngwall (1918). Les méthodes que suivenl surlout les

écologues américains sont caraclérisées par ces auteurs comine dé-

duclives el on ne peut pas se méprendre sur ce que ce mol-la doit

elre un blame. Ils crili((uenl la facon de voir historique tres accentuée

de Técole aniéricaine. Puis rhypolhése ([ue la végélalion soit une

fidele image des agents du milieu, conceplion formani hypothese de

Iravail pour loule recherche écologitiue, esl criliipiée comme un

postulatuni de nalure déduclive et non prouvé.

(^est un peu élonnanl que c'est jusleinenl dans ces poinls-la (jue

lécole dTpsal se Irouve en la plus violenle opposilion avec Técole

aniéricaine, vu le fait que précisément les recherches faites du point

de vue historitjue ont fait gagner ä Sernander et ses éleves leurs

vrais Iriomphes el (pie les conclusions concernanl les changemenls

cliniali(iues qui förment le résullal tres inléressant de ces recherches,

pendraient absolumenl dans Tair si la supposition criticiuée nélail

pas vraie. Plus sérieuses seml)lenl les objeclions failes de ce

c6lé-ci.

De Taulre colé, ce (jue les écologues américains pensenl des len-

dances récenles dUpsal elc. esl facile a combiner p. ex. de ces deux
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paroles de Clkmknts (1916, p. 437): »Elsewherc, even in Scandi-

navia, where developmental studies have long been the rule, the

instrumental study of successional problems is slill infrequent.»

Et (1905, p. 20) »The use of instruments and the application of

results obtained from theni demand much patience and seriousness

of purpose upon the part of the student. As a consecjuence, there

will be a general exodus from ecology of those that have been

atlracted to it as the latest botanical fad, and have done so much
to bring it into disrepute.»

Nous voulons regarder d'un peu plus pres la controverse et cher-

cher d'en révéler les fonds logiques. Quil nous soit permis de

prendre nos exemples en premiére ligne dans la littérature suédoise.

Nous avons dit que Técole d'Upsal s'est servi ainsi que les succes-

sionistes dWmérique des points de vue historiques. Cependant cela

pour de différentes raisons. Pour Técole d'Upsal cest d'abord un

intérét purement historique de suivre Fimmigration des différentes

especes, et puis elle emploie la progression ou la regression de leurs

frontiéres, reconstruiles dapres le témoignage des tourbiéres, comme
preuves des changements préhistoriques du climat. Pour Técole

iiméricaine, la succession est avant tout un moyen pour saisir la

complexité immense et difficile a analyser du gros des facteurs

bioliques. Dans les deux cas, la conception mentionnée ci-haut que

la vegetation est un réactif pour ainsi dire sur les facteurs écologi-

ques, forme une hypothése de travail nécessaire pour parvenir å

toute conclusion. Sans cette hypothése on ne peut que constater

le fait historique quune espéce se trouve ou ne se trouve pas a

tel endroit et ä tel époque. Mais voila ce qu'aucune des écoles ne

semble vouloir accepter. Les Américains semblent prendre Thypo-

thése nommée plutöt comme un axiome hors de discussion (voir p.

€x. Clements 1916, p. 118) et les inductionistes, récemment tres

critiques devant la mcme hypothése, semblent vouloir s'en affranchir

le plus complétement possible. Les conclusions climatiques, ils veulent

probablement les sauver par la distinction entré facteurs climatiques

et édaphiques, distinction purement déductive et tout å fait futile,

vu que la plante, elle, n'a pas de sens pour discerner entré les deux

groupes de facteurs. Ce qui Tinfluence, ce sont les conditions de

lumiére, dhumidité, de concentration de sels etc. auxquelles elle est

exposée, quelle que soit leur origine.

L'écologie de nos jours, non fossile, les inductionistes veulent la

praliquer sans hypothése non prouvée. Comment ils veulent par
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cclle niélliode parvenir ä plus quh doubler la iialure i)ar des lisles

d'espéccs imprimées, ce nesl pas facile a voir. Lliypotlicsc est

inséi)arable de toute science. Aussi voit-on de nouvelles livpothescs

se dresser au moinenl nieme du premier doule de riiypolhese lon-

damentale de Técologie. Lauteur linlandais Palmgren, dans sa

recherche sur la vegetation des »lövängar dAland, est parvenu

a nier (jue les dilTérences écologiques pcuvent exi)li(iuer la distribution

des especes dans cctle contrée. Il fait donc rhypolbese que chacjue

individu de n'imporle (juelle espece est lä ou il est par liasard et

qu'il mainlienl sa plaee el brave la coneurrence des autres especes

d'une maniere purcmcnl mécani(|ue, topograi)lii(iuc, parce ([u'elle

est lä présente. Il vcut confirmer celle conecplion par la relation

qu'il a trouvée entré la surface d'une localité et son nonibre despeces

et par les courbes de réparlition percentuelle des especes dans les

classes de fréquence, ce qui lui prouve que ses localités sont bomo-

génes. Par cela il semble vouloir dire qu'elles offrent des condilions

écologiques uniformes. Un tissu d'bypotbescs cxtremement mal

fondées! (^e sont justement ces regles de répartition trouvées qui

seraient ä attendre sous la condition que Tbypotbése fondamentale

de récologie était strictement vraie et que les différenls facleurs du

milieu se combinaient librement par hasard (Romkll 1920).

Get exemple sulTit pour montrer que dans la phylogéographie aussi

bien que dans loule science une méthode purement induclive ne

suffit pas toujours et que Thypothése est indispensable pour elle,

comme elle lest pour toute science. Bien enlendu, c'est le cas des

quon exige dune science la recherche des relations causales.

Ce nest pas tout ä fait clair quel est lavis des induclionistes les

plus extremes dUpsal sur ce dernier point. Le point de vue de

Sernander et de Samuelsson au contraire est nettement déclaré dans

leurs mémoires cités de 1912, 1916 et 1917. Pour eux le dernier

but est celui de Técologie. Seulement ils trouvent qu'il est trop

töt maintenant de commencer des recherches visant directement ä

ce but. D'abord les diverses formations seraient ä éludier formale-

ment plus ä fond en suivant une méthode purement descriptive.

Sehnandkh lui-meme, le vieux maitrc, semble elre le moins dogma-

tique de tous. En dépit de son point de vue tbéoricjue, il commu-
nique dans le mémoire cité tout ä Theure des expériences quil a

faites et qui sont de la pure et bonne écologie.

Les induclionistes les plus extremes, tels que Du Rietz, tiennent
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plus étroitement encore qiie Samuelsson a une syslématique descrip-

tive des »associalions» paralléle au sysléme des plantes,

Je veux faire remarquer d'abord que cetle facon de travailler n'est

pas non plus libre dhypolheses, car elle s'appuie sur la conceplion

que les associations distinguées par nous dans la nature soient

quckjue chose dobjeclif, plus qu'une distribution artificielle en clas-

ses d'une variation inlinie. Il est vrai cependant que si Ton veut

comparer le systéme obtenu avec la systématique du genre Hieracium^

p. ex., il n'y a pas beaucoup a objecter. Nous voulons accepter

pour un moment cette paralléle.

Le point de vue des inductionistes est donc le meme que celui

d'un S3'stématicien d'éperviéres qui voulait nier la possibilité de faire

des recherches génétiques sur ce genre avant que sa systématique

soit terminée. Pour prendre un autre exemple, ce serait a peu prés

la méme chose si un clvmiste voulait prétendre qu'il soit impossible

de faire des recherches physicochimiques sur les subslances orga-

niques, colloides p. ex., aussi longtemps que la constitution de

quelques unes dentre elles reste a découvrir.

Personne noserait guére de nos jours proférer Tune des choses

citées comme paralléle. La premiére encore, peutétre, ([uelque sy-

slématicien d'ancienne sorte s'obstinerait ä faire valoir. Pour tout

autre il est evident que pour la recherche génétique la systématique

n'est méme pas employable comme fondement, qu'elle ne peut ofirir

qu'une orientation assez vague sur la richesse de formes produites

par la nalure. Il est de méme pour la phj-tosociologie. Les re-

cherches purement physionomi(|ues ont de la valeur comme une
sorte de description de voyage scientifique. Outre cela elles ne

peuvent gagner aucune valeur durable pour la recherche causale

qu'au fur et a mesure qu'elles se rapprochent d'une description

cartographique exacte et objective. La majorité des descriptions des

inductionistes acquiert ou perd son prix selon que la circonscription

des associations, types d^associations, etc. est plus tärd reconnue

comme »juste» ou non. (Voila ce que les inductionistes ressentent

eux-mémes; voir Tapercu de Tengwall sur un mémoire de Sa-

muelsson, 1919.)

Les conceplions des successionistes ont en quelque sorte les mé-
mes défauts. La notion des series de successions réellement dé-

montrées, gagnée experimentellement ou en suivant les expériences

que fail la nature, aura une valeur durable et permettera de saisir

d un seul coup la résultante de la collaboration compliquée des
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facleurs bioli(|ucs, sans les connailre au loiul, il esl vrai. Mais les

idées cnibiassant un complexe de spéculalion libre et de coni-

binaisoiis subjectives, il faut sen mcTier. La »climax formation»

<li''torminée par le clinial, commc ellc est concue par Clkmknts, se

nionlrera sans doule coninic une nolion trop simple, troj) construile,

trop scliémalicjue, entré aulre parce (jue la distinclion lutilr de fac-

teurs climali(iues et édai)hi([ues (|ue nous avons crili(juée ci-dessus

y est incluse. Kl toules les series de successions (|u'on a combinées

daprés leurs stades supposés se trouvant en méme temps dans difle-

rentes localités auront sans doute besoin dune revision expérimentale.

Il ne faut pas oublier cependant comme le font trop facilement, il

me semble, les crititjues dUpsal que les écologues américains sont

en premiére ligne des expérimentateurs. Tous les résullals obtenus

par le »denuding (juadral method> etc. auront une valeur reelle et

<lurable.

Passons a regarder un pen les mélhodes de la synécologie pro-

prement dite. EUes ont consislé essenliellement juscprici en des

mesurages de facteurs de milieu accessibles a lanalyse combinés

iivec des observations sur la répartition reelle des formations. Gette

méthode renferme Ibypotbese ([ue la vegetation de chaque surface

est déterminée i)ar les facteurs (]ui y regnent. Il ne faut pas en

faire un reprocbe a Técologie. (!!leltc hypothese-la est formée par

une induclion legitime. Le premier coup d'oeil dans la nalure nous

montre que leau p. ex. est cherchée par certaines especes, évitée

par dautres. Mais il faut se souvenir qu'on opere avec une hy-

pothose et non avec un axiome. Il faut donc primo vérifier chaque
relation ([u'on a cru Irouver par une méthode d'exclusion, en se

demandant: Est-ce-([u'un groupement d'especes dont Toccurence dans

la nature semble déterminée par une constellalion défiuie de facteurs,

esl-ce-qu'elle ne se trouve nulle part sons dautres conditions?

Secundo, si Ton veut élablir des relations causales, il faut se sou-

venir que le plus souvent dans la nature loule une serie de qualités

varient ensemble et que Ton ne connait et ne peut, certes, mesurer

cpiune partie de tous les facteurs importants pour les plantes. Pre-

nons un exemple ([ui éclaire la chose. Disons que Ton ait établi

un parallélisme entré la distribution de certaines plantes ou groupe-

ments bien dislingués de plantcs marccageuses dun coté et de

lautre coté de deux (jualités de Teau imbibant les toufTes; dans

lune des formations Teau doit étre acide et pauvre en oxygéne,

dans lautre neulrc et contenant plus d'oxygéne. Supposé que Ton
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ait fait vraisemblable ({ue lune de ces deux dilTérences du milieu

soil due aux planles mcmes, donc d'origine secondaire, esl-ce-que

1 on peut en conclure que c'est Tautre lacleur qui joue le löle dé-

cisif? Non, parce que cela peut toul aussi bien etre un tout autre

facteur, p. ex. des dilTérences dans la teneur de ceiiains électrolyles

si petiles qu^elles se soustrairaienl ä nos grossiéres mélhodes cbi-

miques. Si le facteur limilant est de nature chimique et si les

exigences qu'en ont les deux formations en question son t minimes
quoique bien dcTinies, il est meme vraisemblable que les différences

décisives soient dilTiciles å constater par une analyse chimique.

Les diflicullés causées par le man(|ue de sensibilité de nos mé-

thodes ont mené Clements (1916, p. 438, 440) å employer des »stan-

dard plants» au lieu d'instruments. Je crois que cette méthode peut

étre dangereuse si elle n'est pas employée toujours avec beaucoup

de critique parce que les plantes réagissent d'une maniére si complexe,

de sorte quune plante ne peut en general servir de »standard plant»

que pour des individus de la meme espece et méme cela avec re-

servation, vu linfluence enorme de la concurrence dont nous par-,

lerons ci-dessus.

Les études comparalives dans la nature, avec instruments oa

avec »standard plants», seront toujours nécessaires et utiles mais

auront toujours quelque chose d'incertain. Leur valeur est avant

tout heuristique et elles devraient etre controlées et complétées par

des expériences ou Ton peut isoler les facteurs. Expérience physio-

logique, ce sera le mot d'ordre dune écologie raisonnée. La phy-
togéographie sera une science inductive et exacte au fur

et ä mesure (iu'elle sera de la physiologie.

Que les inductionistes surtoul ne veuillent pas accepter cela doit

tenir logiquement en premiére ligne aux faits empiriques qui s'ex-

priment dans la distinclion entré autécologie et synécologie. Ce

sont la les suites du röle que joue la concurrence. On sait p. ex.

que dans un jardin botanique on peut cultiver sans dilTicullés dans

le méme sol des plantes a exigences fort différentes. Abandonnées

a la concurrence libre, la plupart d'entre elles disparaitraient en

peu de temps. Sous Tinfluence de la concurrence, les plantes ont

lair d'avoir d'autres besoins. On ne peut donc rien apprendre sur

leurs exigences dans la nature par des expériences de cultures pby-

siologiques. Cest vrai, et ce n'est pas vrai. Nous n'avons point

de raison ä croire que, réellement, une plante quelconque réagit

autrement dans la nature que dans une expérience physiologique.
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si clk- esl soiiinise dans los dcux cas a des condilions égales. Seule-

menl il ost livs dilllcile de réaliser dans nos cullures les condilions

oHertes par la nalure. Cest a coup sur une diirieullé Icchniciue, el

non pas de principe, et ce n'est pas juste de réagir lä-dessus de la

maniere negative des inductionisles extremes. 11 laut travailler

d'aprés la maxime de toute science exade: »Mesure tout ce (jui est

a niesurer et falt mesurable tout ce qui ne Test pas*. La diflicullé

([ue souleve linlluence de la concurrence, on peul la surmonter el

on peut meme soumetlre la concurrence a Texpérience. On peut faire

des expériences de cullurc avec des iornialions entieres de planles^

naturelles ou synthéliciues, comme Tönt lail (^llments (1905, p. 'MO

—3K^), Sernander (1912, p. SKi—818) et d'autres et comme on le

falt du reste tous les jours dans une grande échelle aux stations

forestieres en y étudiant linfluence de drainage etc. Je crois que

le temps miirit pour un cmploi plus étendu de cette méthode (voir

p. ex. Gams p. 101, Häyhkn 1918).

De plus on pourrait allatjuer direclement par expérience physiolo-

gi([ue le mécanisme meme de la concurrence. (^est cela (jue (elements

a voulu taire par ses »competition cultures», mais on pourrait le faire

mieux. Il faudrait d'abord délerminer pour deux espéces diflérenles

lallure de la courbe des réaclions vitales sous de dilTérentes con-

dilions et puis les cultiver ensemble et en étudier le resultat. Pren-

dre p. ex. deux espéces d'algues, tenir les condilions de lumiére et

de chaleur conslanles et délerminer pour de dillérentes compositions

de la solulion nulrilive la vilesse de division des cellules dans la

culture pure. Puis faire des cullures mélangées el étudier s'il s'é-

tablit un é(|uilibre et (juelle en est la nature. Si dans la solulion

nulrilive choisie Tune des espéces a une vitesse de division égale a

zéro, lautre une de grandeur fmie, on peut dire d'avance que celle-

ci lemportera sur celle-lä et que nous aurons ä la fm une culture

pure. Mais si les deux espéces ont des vilesses de division de gran-

deur finic, mais non égales, on ne peut rien dire a priori. Est-cc-

({u'il en résulterait pourlant une culture pure de Tespéce la plus

favorisée des condilions? Ou bien est-ce-([u'il se formerail un autre

écjuilibre? Et quelles seraient les fréquences relalives? De telles

(jueslions fondamentales sont de principe accessibles par un travail

expérimental. Un vasle champ de recherche exacte et féconde

s'ouvre ici pour ceux qui ont les mo3'ens el la tenacilé nécessaires

pour faire de Técologie raisonnée.

Gest en Iravaillant d'aprés de lelles lignes que Ton aura ä at-
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teiidre des progres vérilables dans nolrc coniiaissance des relations

causales qui reglent la composilion des formations végétales. Ce-

pendant, ce serait un chemin long et fatigant de suivre exclusive-

ment de tellcs méthodes, vu les grands et nombreux obstacles d'ordre

techni(|ue qu'il faut surmonter. Les expériences de cultures sont

renommées comme difficiles. En attendant, on aura a marcher

avec du bon sens dans la voie usitée par Técologie ayant toujours

les yeux ouverts pour Tétat imparfait de nos connaissances, et cher-

chant a vérifier aussi souvent que possible par expérience directe

les relations causales que Ton a cru trouver. Parfois, d'ailleurs,

Tobservation soignée des expériences que fait la nature elle-meme

peut nous mener å un degré de certitude qui s'approcbe de celui

de Fexpérience voulue. Les notions d'une science expérimentale

partagent, elles aussi, avec toute science le sort d'élre incomplétes.

Mais de principe une science expérimentale reste sur un autre plan

qu'une science observatrice. Cela, et la possibilité d'infroduire une

méthode expérimentale, le grand Claude Bernard a du le maintenir

pour la physiologie contre les sceptiques de son temps. De nos

jours, aucun ne doute plus que Claude Bernard avait raison pour

la physiologie. Il Taura aussi pour Técologie.

Le chemin des inductionistes, au contraire, est non seulement

fatigant mais condamné å ne jamais mener å des relations causales.

Méme comme travail préliminaire, la descriptiou physionomistique

faite comme »Tärt pour Fart» n'a aucune valeur que sous des con-

dilions limitantes que nous avons mentionnées ci-dessus. Car il

faut se rendre compte que presque tout progres dans notre savoir

des relations causales pourra modifier notre opinion sur la facon

convenanle et juste de circonscrire les formations (associations etc).

J'ai voulu démontrer par les lignes précédentes que ce serait un

grand danger pour Técologie européenne si nous voulions suivre

les signaux récents d'Upsal et de Zuric. Cela la rendrait sterile

comme les marais laponais. Au contraire, pour arriver å une éco-

logie raisonnal)le il faut d^urgence apprendre Tamour du travail

exact, la joie å Fexpérience des Américains. Leur dogmatisme et

leur abominable nomenclature, il ne nous les faut pas; nous en

avons assez chez nous.

Induction ou déduction, ce n'est pas la question. Il nous faut

les deux méthodes dans Técologie comme dans toute science. Ci-

tons un mot de Claude Bernard: ». . . il (le savant) est sans cesse

obhgé de s'en référer a Fexpérience. La méthode expérimentale
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n'osl (|ue rexpressioii dr la niarclie luilurcUo de Tespril huinaiu

allanl ä la recherchc des vérités scienlirK[ues (|iii sonl hors de nous.

('.ha([iie hoinnie se fait de prinie ai)ord des idées sur ce (juil voit,

cl il esl porlé ä inlerpiéler les j)liénoinenes de la nalure par anlici-

pation avaul de les connailre par expérience. Cetle tendance est

spontanéc; une idée préeoncue a loujours été el sera loujours le

premier elan dun espril invesligaleur. La niélliode expérimenlale

a pour objet de Iransfornier eellc conceplion a priori, londée sur

une intuilion ou un senlinienl vague des eiioses, en une inlerpré-

lalion a posleriori, élablie sur Télude expérimenlale des phénoménes.»

Ce qui esl imporlanl, c'esl de loujours juger la mélhode a suivre

et de Tappliquer avec du i)on sens. Les mols d'or(ire pour une

écologie raisonnée et raisonnable ce sonl: logi (ju c, sens commun,
expérience p h y s i o lo g i q u e.
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ADDITION.

Les travaux suivanls ont paru apres la composition du mémoire

present:

I. Du RiETZ, G. E , Fries, Th. C. E., Osvald, H., Tenqwall, T. Å.,

Gesetze der Konstitution natiirlicher Pllanzengesellschaflen. — Vetensk.

o. prakt, unders, i Lappland anordnade av Luossavaara— Kiiruna-
vaara A. -B., Flora och Fauna 7. — Medd. fr. Abisko naturv. station,

3. — Uppsala 1920.

II. Smith, H., Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det central-

svenska högfjällsområdet. — Norrländskt handbibliotek, 9, Uppsala

1920.

III. Tengwall, t. Å., Die Vegetation des Sarekgebietes. 1. Abt. — Natur-

wiss. Unters. d. Sarekgebirges in Schwedisch— Lappland, gel. v.

A. Hamberg, Bd. III, Lief. 4, Stockholm 1920.

Quant aux nouvelles idées coinmunes å ces travaux upsaliens (voir

spécialement I., p. 19—21, 40—45, III. p. 323—324) je trouve que ce que

j'ai dit de Palmgren s'y appliquerait presque mot å mot. — D'ailleurs,

cela coute évidemment de se tenir debout dans le chemin de linduc-

tionisme pur. De telles notions que prairies calcaires (kalkängar, Smith),

sol neigeux (snöläge Smith, Schneeboden Tengwall) sont des oflfenses

faites aux saints principes inductionistes (voir p. ex. III, p. 320). Aussi

voit-on — continuons dans le gracieux langage martial du chapitre IV des

quatre auteurs — les chevaux de Fartillerie inductioniste se cabrer devant

le »sol neigeux»; mais sous le dur fouet de la réalité ils finissent par

3' sauter.
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NAJAS FLEXILIS I FENNOSKANDIA UNDER
POSTGLACIALTIDEN.

AV

R. SAXDEGREX.

Najas flexilis är en av Europas sällsynlasle växter. Inom hela

norra Amerika är den däremot allmän frän Kanada i norr till

Kalifornien och Mexiko i söder. Ue europeiska lokalerna för i

historisk tid levande Najas flexilis äro följande (jfr 3, 10, 13, 21,27):

Irland. Ryssland.

Lough Creg-duff, Connemara, Bologoje-sjön, (iuv. Xowgorod,
Lough Caragh, Kerry. Switez-sjön, Littauen.

Norge.

Grudevand, Jajderen,

Hognestadvand, . »

Skottland.

Clunie-Loch, Perthshire,

Marlee-Loch, >

Fingash-Loch, »

White-Loch, .
Sverige.

Tyskland. Hederviken, Uppland (numera ut-

Paarsteiner See, Brandenburg, död),

Brodewiner See, » Ringsjön, Skåne.

Lychen »

Binower See, Pommern,
Wakunler See, Westpreussen, Vesijärvi, Tavastland,

Dluczek See, Ostpreussen. Sauoneshje, Karelen.

Ännu för några få år sedan var Najas flexilis såsom fossil i post-

glaciala lager i Sverige känd blott trån tvenne lokaler i Kalmar-

trakten, undersökta av Gunnar Andersson (1) och N. O. IIoi.st (12).

Ar 1917 meddelade emellertid I'. Sundelin (28) trenne nya lokaler,

en från Småland och två från Östergötland, och samma år fann

jag vid arbete för Sveriges Geologiska Undersöknings torvinven-

Finland.
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tering arten på tvenne lokaler i Västergötland. Med anledning av

dessa fynd infördes i instruktionen för den fortsatta torvinvente-

ringen även Najas flexilis bland de växtgeografiskt intressanta arter,

åt vilkas eventuella fossila förekomst särskild uppmärksamhet borde

ägnas. Torvinventeringens fältarbeten under de sista somrarna ha

riktat vår kännedom med ytterligare 13 lokaler, fördelade inom

Västergötland, Småland, Östergötland, Gotlland, Närke och Upp-

land, och slutligen har Sundelin (29) 1919 meddelat ännu 3 loka-

ler från Småland. Sammanlagt känna vi alltså nu 23 lokaler för

fossil Najas flexilis i Sverige.

• ' historisk tid ledande
+ fosailFynd

Fig. 1. Xajas flexilis i Fennoskandia.

Från Norge är arten såsom fossil känd genom J. Holmboes (5, 11)

och från Finland genom Gunnar Anderssons (2), H. Lindbergs

(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) och senast genom A. L. Backmans (4)

undersökningar.

De nya fynden av fossil Najas flexilis i Fennoskandia utfylla i

viss mån luckorna mellan de förut kända, långt från varandra lig-

gande fossillokalerna, och man äger nu ett så pass rikligt fynd-

material, att man kan våga upptaga frågan om denna intressanta

växts invandring till och postglaciala historia i Fennoskandia. Se

fig. 1, där nu kända lokaler för såväl fossil som i historisk tid

levande Najas flexilis inlagts.
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Najas flexilis fossila förekomst i Fennoskandia.

Sverige.

BelräfTandc de svenska lokalerna lämnas här, med benäget medgivande

av chefen för Sveriges Geologiska Undersökning, kortfattad redogörelse

för lagerföljd och utförda försök till åldersbestämning av samtliga fynd av

Najas //('.v/7/s \ gjorda vid lorvinventeringens fältarbeten. Från alla dessa

lokaler har jag underkastat insamlade prov från den Xajas flexilis-iörande

nivån mikroskopisk pollenanalys enligt den Lagerheim — von Postska

metoden (23, 24\ varjämte jag från flera av dessa lokaler analyserat prov-

serier genom hela lagerföljden och i ett par fall även från andra punkter

inom samma torvmark, där Xajas /Icxilis anlrällats, allt i avsikt att med
kombinerat stöd av stratigrafi och pollenanalys i möjligaste mån be-

stämma tiden för artens uppträdande på varje enskild lokal. Särskilt

detaljerat har jag behandlat de två av mig i Västergötland funna loka-

lerna, Trollsjömossen och Månstadsåmossen. Hela delta material, pro-

filer, pollenanalyser m. m., vilket är för vidlyftigt att här publicera, för-

varas i torvinventeringcns arkiv på Sveriges Geologiska Undersökning.

I den här följande redogörelsen för de olika lokalerna meddelas endast

lagerföljden vid den punktprofil, där Najas flexilis anträffats samt den

Najas /Ze.r/7/s-förande nivåns sannolika ålder jämte resultatet av pollen-

analysen från denna. Har därjämte torvmarkens i fråga stratigrafi klar-

lagts genom en borrad och avvägd linjeprolil, angives detta med ordet

profil, och om jag analyserat provserie genom hela lagerföljden, så att

pollcndiagram kunnat upprättas, angives detta med ordet diagram.
Andra svenska lokaler än torvinventeringens äro anförda enligt till-

gänglig litteratur.

Västergötland.

1. Trollsjömossen, Sexdräga socken, Älvsborgs län, 2,5 km VNV
om Hillareds järnvägsstation på Borås—Alvestads järnväg, 190 m ö. h.

(R. Sandegren 1917, profil, diagram). Lagerföljd:

A. 320 cm. Sphagnuin-iory, enligt jämförelse mod den pollenstatis-

tiskt undersökta lagerföljden i angränsande delar av

mossen troligen till största delen äldre Sphagnum-lovy.

H. 130 » Lövkärrtorv.

Sjödy.

Planktongyttja, överst med fruktstenar av Polamogelon,

nedåt med rikliga frön av Najas flexilis.

Sand.

I.era.

' Bestämningen av de vid torvinventeringen funna fröna till arten Xajas flexi-

lis (Willd.) Kostk. et Schmidt har jag utfört med bjälp av beskrivning och figurer

i H, Lindberg, »De i Finland förekommande arterna av slägtet Najas» (14) samt
genom jämförelse med i Riksmuseets botaniska avdelning förvarat recent material

av Najas flexilis, Xajas minor ocli Xajas tenuissima.

C.



150

Najas flexilis har levat här under boreal tid enligt nedanstående

pollenanalys av tvenne prov från den iVo/as-förande nivån.

Prov
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C. 150

D. 50

K.

A. 260 cm. Starrmosstoiv.

H. 150 » Sjödy med frukter av Carc.r sp., frön av Mciii/anlhes

trifoliata och fruktstenar av Pulamoijclon sp.

(iyltja, upptill med fruktstenar av Polamocjvlon. i mitten

med frön av Kajas Jlexilis.

Lergyttja.

Mjäla.

Najas //('.'///.s- fö rande nivåns ålder boreal. Pollenanaljs; Bciulaö6%,
Piniis 41 %, Alnus 3 ''o, Qiicrcns spår, {Cunjlas •) ?6).

6. Lind tjärns mossen c:a 900 m NV om Ilorsevads gård, Holle-

bygds socken, Alvsborgs län, 131,3 m ö. h., ovanför M. G. (B. E. Halden

iyi9\ Lagerföljd:

A. 60 cm. Kärrlorv.

Lövkärrtorv.

Starrmosstorv.

Sjötorv, delvis kärrdyartad, i övre delen med fruktsten

av Rhamnns fraiu/iila och frö av tall, nedåt med frön av

Nijmphaca och fruktstenar av Polamoficlon sp.

Detritusgyttja, grönbrun, övergående i

IManktongyttja med frö av Najas jlexilis.

Lergyttja, brungrå, övergående i

Mo, lerig, gråvit.

Najas flexilis-förande nivåns ålder boreal. Pollenanalys: J5e/u/a 23 %,

Pinus 68 %, Alnus 5 %, Ulmiis 2 %, Tilia 1 %, Qncrciis 1 %, [Coryliis 27 %).

7. Mosse V intill Flötasjön, Bollebygds socken, Alvsborgs län, ovan-

för M. G. (B. E. Ilalden 19191 Lagerföljd:

A. 60 cm. Si)hagiuini iovv.

Kärrtorv.

Rismosstorv.

Magnocaricetumtorv med talrika frukter av Carex fili-

formis (Cartx-radicellerna intogo ända ned mot gyttjan

horisontal sträckning).

Detritu.sgyttja, brungrön med Po/«//}07e/on-fruktstenar.

(iyttja, grönaktig.

Sjödy, brun med rikliga frön av Najas flexilis.

Mo, lerig, gråvit.

Najas flexilis-iörande nivåns ålder boreal. Pollenfloran i tvenne ana-

lyserade prov av lagren F och (1 framgår av nedanstående tabell:

B.



B.
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2.92
Najas Fi.f xi LiS

Fig. 2. Pollendiagram för lagerföljrlen i Ifammarsjömossen.
(Beteckningar som å fig. 3.)

Najas flexilis liar inkommit hit under den boreala tidens allra

äldsta skede samtidigt med den ädla lövträdsflorans (alm, hassel)

första invandring. Diagram lig. 2.
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13. Virslegrensmossen, Högsby socken, Kalmar län, >- 90 m ö. h.

(B. E. Halden och F, Nilsson 1918, profil, diagram). Lagerföljden, de-

kapiterad i samband med uppodling av mossen, är:

A. 35 cm. Sphagnum-iorv, myllomvandlad.
B. 25 » Lövkärrtorv.

C. 40 » Kärrdy, svämtorvartad med fruktstenar av Rhamnns frangula.

10 W 30 W SO ao 7(1 W .«¥> UJO^

•prprep.

576

^a.aSFlLiiuS

* SalIX

- — Alnos
-— rhbiandskog ^ p„^ —A— nosa

Qoercvs

- - t;Iio

UlmuS
~ " CoryluS

A— CorplnuS

—A— ^ogus

Fig. 3. Pollendiagram för lagerföljden i Virslegren.smossen.

D. 85 » Sjödy, upptill med tallbarr och fruktstenar av Rhamniis
frangula.

E. 55 » Planktongyttja, överst med frön av Xajas flexilis.

F. 20 » Lergyttja.

G. Morän.

Najas flexilis även här inkommen tillsammans med den första ädla
lövträdsfloran under den boreala tidens allra äldsta skede. Dia-
gram fig. 3.
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14. Mårilsjo mossen, Döderhults socken, Kalmar län, 1 mil VNV om
Oskarshamn, 00,6 m ö. h., ovanför A. (i. B. E. Ilaldcn och F. Nilsson

1918, prolil, diagram). Lagerföljd:

1<> ?(i 30 ^o a> • 7(1 so i90 10 Yo

bi tradpöllen.

rrprep

(3i-tH.Tmii)

NAjASFlE.X1L1S

Fig. 4. Pollendiagram för lagerföljden i Mårdsjömossen. (Beteckningar som å lig. 3.)

A. 35 cm. Sph(tgniim-ior\'.

B. 75 » Lövkärrtorv (kontakten A.— B. motsvarar säkerligen gränt;-

horisonten).

C. 100 > Sj)hagniini-\.or\.

D. 25 » Equisetum-tov\.
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E. 50 cm. Detritusgyttja.

F. 125 > Planktongyttja med fruktstenar av Potamogeton sp., 35

cm ovan kontakten till följande med frön av Najas

flexilis.

G. 20 > Gyttjelera.

H. Sand, lerig.

Najas flexilis har även på denna lokal inkommit tillsammans med den

första ädla lövträdsfloran under den boreala tidens allra äldsta

•skede. Diagram lig. 4. Observera spår av granpollen i gyttjeleran,

lager G.

15. Ve s slö, Kläckeberga socken, Kalmar län och

16. Råk ne by, Ryssby socken, Kalmar län (Gunnar Andersson 1, N.

•O. HOLST 12).

Enligt nämnda författare har Najas flexilis levat på dessa båda lokaler

under Ancylus-tiden, d. v. s. under boreal tid.

17. Vimmerby mader, 105—106 m ö. h. (U. Sundelin 28, sid. 143

— 146).

Enligt Sundelin har Najas flexilis levat här i atlantisk tid.

18. Dunsjön, Misterhults socken, Kalmar län, 29, i m ö. h.,

19. Plottorpsgölen, » » » » c:a 30 m ö.h.och

20. Grön sjön, Fliseryds » » » 19,o m ö. h.

Enligt Sundelin (29) har Najas flexilis på dessa trenne lokaler an-

träffats i Äncy lus-lager och torde sålunda ha levat där i boreal tid.

Gottland.

21. Alva myr, SSO om Hcmse, enligt H. Munthe (S. G. U., Ser. C a,

Nr. 4) belägen strax ovanför Ancylus-gvänsen, c:a 25 m ö. h. (L. von

Post och R. Sandegren 1916, profil, diagram). Lagerföljd:

Kärrtorv, nedtill Cladium-ior\, övergår i

Gyttja, gråbrun, späckad med molluskskal, övergår i

Kalkgyttja, skiktad, med characéstänglar på skiktytorna,

rödbrun i skiktvis växlande nyanser, genomsatt av Phrag-

mites- och Eqiiisetum-röiier. Skarp gräns mot
Bleke, gråvitt med molluskskal och characéstänglar.

Kalkgyttja, rödaktig.

Gyttja, grön.

Gyttja, brun.

H. 20 cm. -f • Sand, blå med sötvattensmolluskskal och nedväxta rötter.

Sommaren 1918 undersöktes denna profil ånyo av L. von Post till-

sammans med G. Lundqvist, varvid dels en c:a 1 cm mäktig sandrand

mellan lagren E och F påvisades, dels frön av Najas flexilis anträffades

i gyttjan under denna sandrand, om i lager F, lager G eller i båda har

A.
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icke kunnat avgöras. I vilkctdcra fallet har Xajas flcxilis levat här i

gammalboreal tid, vilket framgår av diagrammet lig. 5, uppgjort efter

analv.ser av år 1910 insamlade prov.

700/o

/

w
v

57 cradpollen
prprep

198

£6B

2.66

i09
Vt
N*j«5 FlOius

55

Fig. 5. Pollendiagram för lagerföljden i Alva myr. (Beteckningar som å fig. 3.)

Närke.

22. Skagershultsmossen, Skagershults socken, 64 m ö. h (J. Ja-

cobsson 1919, profd). Lagerföljd:

A. 100 cm. Yngre Sphofinnm-iorv.

B. 290 Äldre Spluujinini-iorv.

Lövkärrlorv med frön av Comanim pahislrc och Mcnij-

anlhes trifoliala.

Kärrtorv med frön av Comanim /xiliislrc och Menijan-

Ihes Irifoliala.

Gyttja med frön av Najas flcxilis, Polamogeton sp. och

Scirpiis laciislris.

Lera, gråblå.

C.

I).

E.

50

20

10

V

Enligt L. VON Post (25) isolerades Skagershultsmossens bäcken, när

ännu c:a 85% av landhöjningen sedan L/7o/7/K/-sänkningens maximum
återstod, alltså under första perioden av den yngre nordiska stenåldern,

d. v. s. under atlantisk tid. Då största delen av Skagershultsfornsjön

växte igen redan under atlantisk tid, är den Najas /7e.r///s -föran de nivåiv

härstädes av atlantisk ålder. Pollcnanalys av den AViyV/.s //cv/V/s-förande

gvttjan har givit: Betala 21 %, Pinas 46%, Ainas 22%, llmas 10%, Quer-

cas 1%, (Conjlus 19%).

Uppland.

23. Ge t mossen, Björklinge socken, Uppsala län, VSV intill den nu-

mera torrlagda, av ett obeträdbart gungfly beslående Vissjön, 39,2 m ö. h.

(A. 13. Grimse 1919, profil;. Lagerföljd:
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A. 25 cm. Sphagnum-iorv.

B. 120 » Gj^ttja, grönbrun, upptill med Po/omog-e/o/i-fruktstenar,

nederst med frön av Najas flcxilis, Pediastriim spp., söt-

vattensdiatomacécr (varibland särdeles ymnig Stauroneis

phoenicenteron) samt enstaka fragment av Campylodiscus

clypeus.

C. 5 cm. + • Lz/oWna-lergyttja, grön, med Campylodiscus clypeus, C.

echineis, Epithemia lurgida och Surirella striatula.

Najas flexilis-förande nivån torde vara subbor eal. Pollenflorans

sammansättning i trenne analyserade prov framgår av nedanstående tabell:

Prov
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helst, så torde dock sä mycket vara säkert, alt Najas /lexilis levat här

i atlantisk tid, och då sannolikt under denna periods förra del.

Efter den av Holmboe (11) heskrivna lagerföljden i Ilellemyr på Lister

(c:a 12—15 m ö. h.) att döma torde Najas flexilis' förekomst här lika

väl kunna datera sig frän senlioreal som frän tidig atlantisk tid.

Holmbok säger endast, att växtresterna i myrens djupaste lager sanno-

likt tillhöra »ek/.onen».

I Hoilandsvand på Jicderen (3,4 m ö. h.) har Najas Jlcxilis däremot

enligt .\. W. BuoGQKR och Holmboe (5) levat under en väsentligt senare

tid, nämligen långt efter den |)oslglaciala sänkningens maximum eller

under den yngre slenåldern, d. v. s. under sista delen av den atlan-

tiska eller förra delen av den subboreala tiden. Najas /lexilis synes

alltså inom sitt norska utbredningsområde ha hållit sig kvar alltifrån

senboreal lid Ull nutiden.

Finland.

1. llmiönsuo, Ilviltis socken, Satakunda.

2. Hinteensuo, Nurmijärvi socken, Nyland, c:a 88 m ö. h.

3. Rautakorpi, Pyhäjärvi socken, Karelen.

4. Sak kola invid Suvanto, Karelen.

5. Pelso, Vom Uleåträsk, Österbotten, c:a 106 m ö. h.

6. Ontojärvi, Ö om Kajana » > 160 m ö. h.

Med stöd av undersökningarna på dessa lokaler (2, 15, 16, 17, 18, 19,

20) uttalar H. Lindberg den åsikten, att Najas /lexilis invandrat till Fin-

land redan under Ancijliis-tidcn. De flesta av dessa fynd förskriva sig

enligt denne författare från lager, avsatta under Anciilus-iiåen, några

möjligen under L/7o/j/j«-tidens första del.

A. L. Back.m.vn (4) har vid sina undersökningar i mellersta Österbot-

ten anträffat fossil Najas /lexilis på följande lokaler:^

7. Ilirvineva, Öulainen socken, 110,35 m ö. h.

8. Hankilanneva Kärsämäki socken, 133,7 m ö. h.

9. llangasneva, » >- 132,9 m ö. h.

10. H ankilanjärvi, » » 132,8 m ö. h.

11. Kurkineva, » » 127,8.5m ö. h.

12. Hahkaneva, » » 123,8 m ö. h.

13. Övre Himpineva » » 115,4 m ö. h.

14. Jylhänjärvi, » » c:a 113,i m ö. h.

13. Pximpilampi, » > H2,o m ö. h.

16. Onkineva, » » 108,6.'i m ö. h.

17. Himpineva, » » 108,2 m ö. h.

18. Piipsaneva, Ilaapavesi » 90,6 m ö. h.

Enligt Backm.vn ligger A/Jcy/n.s-gränsen i mellersta Österbotten c:a 200

m ö. h. och L//or//ia-gränsen utefter Pyhäjoki älv, omkring vilken dessa

lokaler gruppera sig, c:a 108 m ö. h.

^ Lokalerna ligga .så tätt, alt endast 5 tecken i stället för 12 kunnat utsättas å

kartan, tig. 1.
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Alla lokalerna utom Piipsancva ligga sålunda ovanför Lilorina-gränsen,

och Najas flexilis torde därför ha levat där under senare delen av den

bo reala och förra delen av den atlantiska tiden. Piipsaneva-före-

komsten ensam torde vara sen atlantisk eller möjligen något yngre.

Najas /lexilis synes alltså uppträda i Finland på alldeles samma sätt

som i Sverige, nämligen så, att den haft sin största utbredning under
postglacialtidens första del.

Najas flexilis har av H. Lindberg (15) och G. Samuelsson (26)

räknats med bland de sydliga, värmefordrande växter, vilka inom

Fennoskandia fordom förekommit längre mot norr än nu, och vilka

alltså skulle bevisa, att en klimatförsämring inträflat under post-

glacialtidens senare del. Den ovan gjorda sam.manställningen visar:

1. att Najas flexilis inkommit till Fennoskandia under boreal

tid och vad några lokaler i östra Sverige beträffar redan under

denna periods allra äldsta skede tillsammans med de första

spåren av den ädla lövträdsfloran;

2. att Najas flexilis, av fossilfynden att döma, haft sin ojämförligt

största utbredning här under boreal tid och redan under atlantisk

tid börjat hastigt avtaga i frekvens, varför dess nutida sällsynthet

icke enbart kan förklaras av den först i och med subatlantisk tid

inträdande postglaciala klimatförsämringen;

3. att växten under postglacialtidens senare del hållit sig kvar i

Fennoskandia, sannolikt blott på spridda ställen, delvis genom att

invandra till genom landhöjningen successivt nyuppkomna lokaler

(Skagershultsmossen, Piipsaneva, Getmossen, Hederviken).

Beträffande Najas flexilis spridningsbiologi påpekar Hj. Nils-

son (21), att nötens adhesion till vattnet är »så ringa, att den en

gång uppkommen till ytan, lätt håller sig flytande, varigenom sprid-

ningen i hög grad underlättas». Genom detta nötternas kringfly-

tande kan dock endast åstadkommas spridning inom samma vatten-

system. En sådan spridning torde ha ägt rum flerstädes t. ex. i

Skottland, där Cluny-Loch och Marlee-Loch höra till samma vatten-

system, på Jsederen, där såväl Kjellinglandmyr och Skaseimmyr

som 0ksnevadtjern, där den anlrälTats fossil, ligga inom samma
vattensystem som Grudevand, där den ännu lever, och i Österbot-

ten torde den kunna ha spritt sig till den under L//orma-gränsen

belägna Piipsaneva från Onkineva, belägen högre upp inom samma
vattensystem.
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I »Svenska växtvärldens historia > uttalar Gunnar Andersson

med stöd av de då kända fynden den förmodan, alt arten »spridt

sig utmed Anf{//»s-sjöns stränder». Emellertid framhåller han på

samma ställe, att detta vatten icke kan ha haft någon hetydelse för

spridningen till Ringsjön och de norska lokalerna. De sedan den

tiden nyfunna lokalerna fördela sig sålunda, att de llesta svenska

ligga ovan .-l/jc/////.s-gränseu eller till och med ovan marina gränsen,

vilket redan Sundelix (28) påpekat beträffande de av honom under-

sökta lokalerna i Östergötland och vid Vimmerby. Sernanoer har

redan förut (27 framhållit, att Ancijlus-s']ön ej kan ha haft något

med Najas /lexUis' spridning till Hederviken att göra. Samma an-

märkning gäller Skagershultsmossen, Getmossen och Piipsaneva.

Återstå alltså blott några få lokaler i Kalmarsundstrakten jämte de

flesta finska, för vilka Gunnar Anderssons teori passar. Det synes

mig därför påtagligt, att .4/jci//HS-sjön icke spelat någon direkt roll

vid spridningen av denna art.

Xdjas /Icxilis' spridning på större sträckor och till skilda vatten-

system måste alltså ha försiggått på annat sätt än genom vatten-

drift. För diskuterandet av denna fråga vill jag först något granska

beskaffenheten av de lokaler, där arten ännu lever. Enligt Jorgen-

SEN (13) lever den i Grudevand och Hognestadvand »paa temmelig

grundt vand i rigelig msengde sammen med AV/^^Z/a-arter». Holmboe

(11) beskriver växtplatsen i Grudevand sålunda: »Planten vokser

ber paa et jjegricndset omraade paa noget över 2 meters d5'b sam-

men med Isoetes og Myriophijllum; den läder til at trives godt og

sietter rigelig frugt. Stedet ligger udenfor stromlobet men ellers

ikke sajrlig beskyttet; bunden bestaar af sandblandet gytje.» En-

ligt Nilsson (21) växte den i Ringsjön på det ställe, där den först

upptäcktes, på 1 ä 2 fots vatten. Sedermera anlräflades den vid

draggning på 2—ö å 6 m:s djup tillsammans med Callilriche aiilnm-

nalis och Chara och S5'nes trivas bäst på dessa senare djup. Vi-

dare anmärker Nilsson, att Sturrock anser minst 5 fots vatten

nödvändigt för artens existens, men att den å andra sidan i Creg-

dulV |)å Irland lever på blott 2—3 fots djup. Som särskilt anmärk-

ningsvärt framhåller Nilsson, att Najas flexilis på alla de av honom
anförda växlställena »tyckes förekomma i största mängd och således

näpjieligen för närvarande kan anses vara stadd i utdöende — så-

framt förslås ej yttre tillfälliga orsaker tillkomma». Enligt Hj.

Mjelt (10) och II. Lindberg (14) lever den i Vesijärvi i en vik

Sverrak Botanisk Tidskri/t 19-jn. ,-,
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tillsammans med Xajas teniiissima på 0,3— O, c m djupt vatten, och

i Sauoneshje på en stenig lerstrand.

Detta torde kunna sammanfattas sålunda, att Najas fle.vilis trives

på tämligen grunt vatten i mindre sjöar, helst i skyddade vikar

eller åtminstone på för strömdrag skyddade ställen, men där den

icke behöver trängas med beskuggande växter sådana som vass,

säv, näckrosor eller Potamogeton-arter med flytblad. I de fall, där

man kan bilda sig en uppfattning om förhållandena vid den tid

arten levat på de platser, där den anträffats fossil, tala iakttagel-

serna för, att den även fordom föredragit växtplatser av ovan an-

tydd beskaffenhet. (Jfr t. ex. Sundelix, 28, sid. 145.) Av särskilt

intresse är Hedervikslokalen, dit växten med all sannolikhet inkom-

mit först efter den postglaciala klimatförsämringens inträdande.

Denna sjö var grund och stadd i stark igenväxning. Möjligen befann

den sig i myxophycéstadiet, vilket enligt C. Wesenberg-Lund (30) är

det varmaste i en sjös utveckling, beroende på att den under detta

stadium oerhört stora mängden av i vattnet svävande partiklar gör,

att detta förmår både absorbera och kvarhålla värmet bättre än

klart vatten. Detta kunde förklara, att Najas flexilis trots den in-

träffade klimatförsämringen fann trevnad i Hederviken, till dess alt

den slutligen efter sjösänkningarna och den därav orsakade igen-

växningen med Nuphar, Potamogeton, Phragmites och Scirpus gick

under i konkurrensen^ med dessa växter (jfr Sernander, 27).^

Grunda sjöar med rik vegetation av vattenväxter äro som bekant

omtyckta tillhåll för alla slags vattenfåglar. Det synes mig, att

man av Najas flexilis ovan antydda förekomstsätt hade starka skäl

antaga, att dess spridning försiggår med hjälp av vattenfåglar. Om
man jämför den här meddelade kartan över Najas flexilis' utbred-

ning i Fennoskandia med G. De Geers (6) naturhistoriska kartor

över den baltiska dalen, framträder tydligt, huru Najas flexilis' ut-

bredningsområde påtagligt sammanfaller med de områden, där flytt-

fåglarnas huvudsträck framgå, nämligen svenska väst- och ost-

kusterna, mellansvenska sjöområdet, bottniska vikens ostkust och

fmska vikens nordkust. För flyttfåglarna är kustlinjen det från

stor höjd lätt synliga ögonmärke, som bestämmer huvudsträckets

läge. Med vattenfåglar som förmedlare vid spridningen av Najas

^ I detta sammanbaDg må påpekas, att Najas marina, som torde ha tämligen

likartade biologiska fordringar som lY. Jiexilis, mycket ofta anträffas fossil i de

skånska mossarnas s. k. levertorv, vilken i de flesta fall torde vara just en myxo-

phycégyttja.
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/Icxilis föikhuas saviil lokaltMnas oheiociule av höjdlägel som när-

helcn lill iiulida eller fornlida kust, och .l/jr///».s-sjöns betydelse

för spridningen bliver den, alt vattenfåglarna naturligtvis strukit

fram efter denna sjös stränder lika väl som efter den nutida Öster-

sjöns. Artens sällsynthet stär i överensstämmelse med det slump-

visa och tillfälliga, som måste följa med ett sådant sj)ridningssäll

för en vä\t med så sj)eciella anspråk på heskalTenhelen hos den

lokal, där den skall kunna trivas. När ilen däremot en gång har

blivit förd lill en passande lokal, kan den där utveckla en mass-

förekomst, sådan som framhålles av Nilsson, och som av den stora

rikedomen på fossila frön i helt små prov att döma måste ha varit

fallet vid åtskilliga av de ovan beskrivna lokalerna. Vidare måste

dess uppträdande på en lokal alllid vara av efemär art, i så måtto

som ett visst stadium av en sjös igenväxning alltid är efemärt,

därför att i och med alt lokalen kommit in i ett annat stadium

än det för Xajas fle.vilis passande, denna dött ut där. Detta fram-

går av dess historia i Hederviken och av fossilförekomsterna, där

den endast uppträder inom en i vertikal riktning mycket begränsad

/.on, medan åtskilliga andra vattenväxter kunna förekomma genom
mäktiga lagerföljder.

Skrnandku (27) tangerar frågan om Xajas jlexilis' spridning genom
vattenfåglar, i det han anför, att Riccia nalans just genom sådana

i recenl lid blivit spridd bl. a. till Hederviken, vilken höst och vår

besökes av massor av vattenfågel, däribland svan. Angående Najas

/lexilis säger han emellertid endast: ».innu linnas goda chanser för

antagandet av en tillfällig spridning, kanske ganska sen från ett

avlägset växtslälle.» SundelIn (28, sid. 145) framkastar också på
tal om Najas marina och Najas flexilis i Vimmerby fornsjö en

dylik förmodan (»ev. införda genom sjöfågel»).

Det har visserligen icke lyckats mig alt erhålla något bindande
bevis för iYaya.9-arternas spridning genom vattenfåglar, men när man
besinnar, huru sällsynta dessa växter nu äro, så är det ju ej un-

derligt, att inga direkta iakttagelser blivit gjorda häröver. Syste-

matiska undersökningar av maginnehållet på vattenfåglar av olika

slag, skjutna på platser, där AVr/as-arterna nu leva, borde emeller-

tid göras.

AuG. Heintzk (8, 9), som bedrivit undersökningar över frösprid-

ning genom fåglar samt gjort försök för fastställande av de av
fåglarna förtärda växtfrönas grobarhet har visat, att sådana ar-

ler som Alisina planlago, liatrachiiim-arler, Carex-avier, Nywphaea
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alba, Phragmiles coiniuuiiis, Piliilaria globiilifera, Pohjgoniiin hydro-

piper, Potamogeton-arier, Rannncnlus flammula, Scirpus lacustris och

Sparganiiim-arler spridas genom småvadare (9, sid. 12G), och på
sid. 127 sammanfattar han sina erfarenheter sålunda: >Man kan

trj^ggt påstå, att alla smärre vadare äro av vikt för spridningen av

vatten-, myr-, strand- och hafsstrandväxter både på kortare och längre

avstånd.» Vidare (8, sid. 106

—

107) säger han: »En fröspridning

av betydelse, och som därtill stundom kan försiggå även över myc-

ket långa avstånd, förmedlas genom en hel rad vadare och sim-

fåglar. Dessa fåglar sprida huvudsakligen hårdskaliga och smärre

frukter, tillhörande arter, som växa i vatten och på fuktiga ställen.»

Vidare framhåller han i samma avhandling, att de långväga trans-

porterna äga rum huvudsakligen under höststräcket, men även
under vårsträcket. Sålunda förmodar han, att en del i Skan-

dinavien sällsynta och sporadiskt uppträdande växter blivit av

vattenfåglar hitförda över Östersjön, respektive Nordsjön från långt

i söder, respektive sydväst belägna trakter. Så skulle förhållandet

vara med Potamogeton densiis, Ranunculus ophioglossifolius m. fl. i

nämnda avhandling omtalade växter.

Dr. Heintze, med vilken jag konfererat om Nq/a.s-arternas sprid-

ningsfråga, och som godhetsfullt lovat ägna särskild uppmärksam-

het åt eventuella Najas-ivöa i fågelmagar, har meddelat mig föl-

jande: »Fastän mina undersökningar över simfåglarnas och vadar-

nas betydelse för fröspridningen ännu ej äro avslutade, vågar jag

dock påstå, att de nord- och mellaneuropeiska .Vq/as-arternas spri-

dare äro alt söka bland följande fåglar: gräsand {Anas hoschas),

knipa (C/a/jgfuZa glaucion), sångsvan [Cygnus musiciis), knölsvan {Cygnus

olor), sothöna [Fulica atra), grönfotad sumphöna (Ga/Zz/Jw/a chioropiis).»

Det synes sålunda av det ovan anförda mycket troligt, att Najas,

där sådan finnes, fortares av vattenfåglar och sprides genom dem.

Att Najas-ivöna. tack vare sitt hårda skal oskadade kunna uppe-

hålla sig i fåglarnas kräva eller t. o. m. passera matsmältnings-

kanalen torde på grund av iakttagelserna rörande andra växtfrön

vara ganska säkert. Till frågan om A^ayas-arternas spridnings-

biologi hoppas jag få återkomma i samband med publicerandet av

en undersökning över den i många avseenden intressanta Najas

marina' s postglaciala historia, varmed jag sedan några år varit

sysselsatt.

Återstår att söka en förklaring till Najas fiexilis utpräglat hastiga

tillbakagång i Fennoskandia efter den boreala tidens slut. Det
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faktum, att dess tillbakagång iiilrruler redan då, visar, alt man
måste söka andra orsaker än den långt senare inlrälTande post-

glaciala klimatförsämringen, och Xajas /lexilis hör alltså tydligen

icke till den grupp av växter, vilkas tillhakagång har sin vikti-

gaste orsak i densamma. Man kan då tänka sig möjligheten av

en slåndortsförsämring (Halden, 7) i så måtto, att sjöarnas vatten

blivit mindre rikt på mineralsalter genom utlakning och mineralbolt-

nens täckande genom gyltje- och torvbildning. Jämför härmed, att

arten under senare skeden visat benägenhet alt uppträda på genom
landhöjningen nyuppkomna ståndorter, sannolikt kort efter dessas

isolering från havet (Getmossen, Hederviken). Men ett sådant an-

tagande torde icke vara tillfyllest för att förklara fenomenet. Sna-

rare kunde man tänka sig, att under boreal lid i Fennoskandia

rått vissa speciella, för denna växt gynnsamma klimatiska förhål-

landen, vilka under den senare klimatutvecklingen icke återkommit.

Xdjas flexilis står icke ensam med hänsyn till, att den har silt

allmännaste uppträdande begränsat till postglaciallidens allra första

skede, snarare torde den vara medlem i en liten grupp av växter,

vilka karakteriseras just av ett sådant uppträdande, och bland vilka

Cladiiim mariscus är den bäst kända (von Post, 22). I föredrag

på Geologiska Föreningen i Stockholm ^^/r, och på Svenska Bota-

niska Föreningen -'/o 1920 påvisade L. vo\ Post en del förhållan-

den, tydande på att klimatet under den postarktiska värmetidens

första del, den boreala tiden, varit mera maritimt, under dess sista

del, den subboreala tiden, mera kontinentalt, varför växter med
västlig utbredning i Europa gynnats under det förstnämnda skedet,

t. ex. Cladium.

Najas flexilis är ju liksom Cladium alldeles främmande för syd-

östra Europa och synes ha tyngdpunkten i sin utbredning riktad

åt väster, Irland, Skottland, Nordtyskland samt Norge, i vilket

land den levat under hela postglacialliden. I Ringsjön, som ligger

ovan marina gränsen, kan den ha fortlevat allt från boreal tid och

till våra dagar. Invandringen till Hederviken under subatlantisk—
recent tid kan betraktas som en parallell till Cladinins recenta upp-

blomstrande i norra Upplands kusttrakter.



166

LITTERATURFÖRTECKNING.

1. Andersson, Gunnar, Svenska växlvärldens historia. 2:a uppl. —
Sthlm 1896.

2. —»— , Studier öfver Finlands torfmossar och fossila kvartärflora. —
Bull. de la Commiss. géol. de Finlandc, Nr. 8, 1898.

3. Ascherson, P. und Graebner, P., Sj-nopsis der mitteleuropäischen

Flora. — Leipzig 1896—1898.

4. Backman, A. L., Torvmarksundcrsökningar i mellersta Österbotten.
— Ada föreställa fennica, 12: 1, H:fors 1919.

5. Brogger, a. W., Et fund af en benpil med flintegger fra j^ngre

stenålder. — Norsk. geol. tidskr.. I, Nr. 12, 1909.

6. De Geer, g., Om naturhistoriska kartor öfver den baltiska dalen.

— Pop. naturv. revj^ Arg. 1914.

7. Halden, b. E., Om torvmossar och marina sediment inom norra

Hälsinglands litorinaområde. — S. G. U., Ser. C, Nr. 280.

8. Heintzb, Aug , Flyttfåglar som fröspridare. — Fauna och Flora 1916.

9. — »— , I hvilken utsträckning förtära och sprida småvadarna växt-

frön? — Fauna och flora 1917.

10. Hjelt, Hj., Conspectus Florae Fennic?c. Pars III. — Acta Soc. pro

F. et Fl. fenn.. V, Hrfors 1895.

11. HoLMBOE, J., Planterester i norske torfmyrer. — Chr. Vid. selsk.

skr., I, Math. Naturv. kl.. Nr. 2, 1903.

12. HoLST, N. O., Bidrag till kännedomen om Östersjöns och Bottniska

vikens postglaciala geologi. — S. G. U., Ser. C, Nr. 180.

13. JoRGENSEN, E., Noglc for vor flora nye planter. — Berg. Mus. Aarb.

1898, Nr. IX, 1899.

14. Lindberg, H., De i Finland förekommande arterna af slägtet Najas.

— Medd. Soc. pro F. et Fl. fenn., 25, 1899.

5. — »— , Subfossila växtfynd belysande florans utveckling. — Atlas öfver

Finland 1910. Text I, Karlbl. 20, H:fors 1911.

16. —»— , Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege fiir post

glaziale Klimaschwankungen in Finnland. Die Veränderungen

des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. — XI in-

ternat. Geologenkongress, Sthlm 1910.

17. Resultaten af de fytopaleontologiska undersökningarna inom Helsinge

härad. — Finska Mosskulturf. Arsb. 1914.

18. — »— , Hvilka vittnesbörd lämnar fytopaleontologien om vårt lands

och dess floras utvecklingshistoria sedan istiden samt rörande

tiden för människans första uppträdande i landet? — Öfvers. af

Finska Vetensk. Soc. Förh., Bd. LVIII, 1915—1916, Afd. C, Nr. 2.

19. Malm, E. A. och Rancken, H., Pelso torvmark inom Muhos, Sä-

räisniemi m. fl. socknar af Uleåborgs län. — Finska Mosskulturf.

Årsb. 1913.

20. — T— , Redogörelse för Finska Mosskulturföreningens torfmarks-

undersökningar. IX. Loimijoki härad. — F^inska Mosskulturf.

Årsb. 1916.



167

21. Nilsson, H.i., X;ijas llcxilis .WilUl Uoslk. cl Sclimidl och dess före-

komst i Sverige. — lU)t. Xol. hSSl.

22. Post, L. von. Yttrande. — C. I". I"., Bd. iiT, H. 3, 1915.

2;5. ->— , Om skogsträdpollcn i sydsvenska lt)rrmosselagerföljder (ref.

förcdr). — C. F. F., Bd. 38,' II. (i, ItlHJ.

24. — '— , Skogsträdpollcn i sydsvenska torvmossclagerföljder. — Forh.

ved 16 skand. naturforskcrmotc 1910.

23. Po.^T, L. VON und Seknandkk, R., Pllan/.en-i)hysiognomische Studien

auf Torfmooren in Närke. — XI internat. Geologkongr., Sthlm

1910, (".uide 14.

26. Samuelsson, G., Cbcr den Riickgang der Ilasclgrenze und anderer

pllanzengeographischer Gren/Iinien in Skandinavien. — Bull. of

the Geol. Instit. of Upsala, Vol. XIII, IKKi.

27. Sernander, b., Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria.

— Sv. Bot. Tidskr., Bd. 4, II. 1, 1910.

25. Sundelin, U., Fornsjöstudier. — S. G. U., Ser. Ca, Nr. 16, 1917.

29. —»— , Cber die si)ät(iuartäre Geschichte der Kiistengegenden Öster-

götlands und Smålands. — Bull. of the Geol. Instit. of Upsala,

Vol. XVI, 1919.

30. ^VEsKNBERG-LuNI), G., Oui Limnologlens betydning for kvarttcr

geologien. — G. F. F., Bd. 31, H. 6, 1909.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1920. Bd. 14, H. 2—3.

EINIGE BEOBACHTUNGEN UBER DIE SAMEN-
ENTWICKLUNG DER APONOGETONACEAE.

VON

KARL AFZELIUS.

Die Untersuchung der Samenentwicklung einiger Arten der Gat-

tung Aponogeton hat einige Resulta te ergeben, die von einem ge-

wissen Interesse sein diirften, da sie unsre bisherigen Kenntnisse

iiber die Gattung einigermassen ergänzen. Die von mir studierten

Arten sind A. ulvaceus Baker, A. violaceiis Lagerheim/ A. Guillotii

Hochreutiner und A. quadrangularis Baker, von denen die erste im
Gewächshause der Hochschule zu Stockholm, die drei iibrigen in

Madagaskar fixiert sind.

Was zuerst die Megasporenentwicklung betrifft, habe ich sie bei

den einander sehr nahestehenden A. violaceus und A. ulvaceus un-

tersuchen können. Von den anderen Arten habe ich kein geeigne-

tes Material gehabt. Die subepidermale Archesporzelle scheidet im-

mer scheitelwärts eine Parietalzelle ab und ist beim Eintritte der

heterotypischen Teilung gewöhnlich von drei Zellagen umgeben.

Das Archespor besteht fast ausnahmslos aus einer einzigen Zelle.

Nur ein einziges Mal habe ich bei A. ulvaceus zwei Archespor- bzw.

Embryosackmutterzellen gesehen, von denen die eine schon die

Tetradenteilung durchgemacht hatte, die andere aber noch in der

^ Da diese Art neu und noch nicht beschrieben ist, gebe ich hier eine Diagnose,

die mir Herr Professor Dr. G. Lagerheim giitigst zur Verfiigung gestellt hat:

A])onogcton violaceus Lagerh. n. sp. Ab A. ulvaceo, cui proximus, differt foliis

margine plerumque baud undulatis, pedunculo erecto, apice non incrassato, inflore-

scentiis violaceis, seminibus minoribus, et distributione geographica. Hab. Mada-

gascar bor. occid., prope Majunga, leg. K. Afzelius.



169

Svnapsis \var (Fig. 1 /')• I^er Nii/.ellus \var in diesem F^alle sehr

gioss iiiul hedeutend länger als gewöhnlich.

Von den heiden nach der Ileterokinese gebildelen Tochlerzellen

trilt die chalazale bald wieder in Teilung (Fig. 1 a). Die apilcale

Dyadenzelle dagegen habe ich sicli niemals weileientwickeln sehen.

a b e

Fig. 1, a. Aponogcton riolaccus. Die chalazale Dyadenzelle in Teilung, die api-

kale in beginnender Degeneration. b. A. ulvaceus. Nuzellus mit einer Tetrade und

einer Embryosackmutterzelle in der Synapsis. c, cl. Ä. violaceus. Befruchtungs-

reifer Enibryosack (c', befruchteter Embryosack nat-b der ersten Teilung des Endo-

spermkerns (d). Eizelle noch ungeteilt. e. A. quadrangularis. Endosperm-

stadium. — Vergr. o '5°, h—e -^1°.

sondern sie fängt friih zu degenerieren an. So geht es auch mit der

äusseren der l)eiden aus der basalen Dyadenzelle entslandenen

Tetradenzellen, und die chalazale Megaspore bleibt allein lebens-

fähig und wächst zum Embryosack aus (Fig. 1 h). Wir habeii
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also hier keine vollsländige Tetrade, sondern nur drei Zellen, Fri.

Serguép:i F (1907), die A. dlstachyiis untersucht hat, gibt an, dass

bei dieser Spezies vier Megasporen gel)ildet wiirden, ^vas jedenfalls

aus der hierauf beziiglichen Abbildung nichi hervorgeht.

Die Weiterentwicklung der keimfähigen Megaspore zum normalen

^chtkernigen Embryosack erfolgt durchaus regelmässig. Der Säck

hat bei allén von mir unlersuchten Arten ungefähr dasselbe Aus-

sehen (Fig. 1 c), und allén gemeinsam ist der basale, verengerte

Teil des Sackes, in dem die drei Antipoden liegen. Die beiden

Polkerne scheinen bei allén Arten friih zu verschmelzen, und der

aus ihnen entstandene sekundäre Embryosackkern liegt immer in

<ler basalen Parlie des Sackes nahe den Antipoden (Fig. 1 c).

Die Entwicklung der befruchteten Eizelle verläuft bei sämtlichen

Spezies in ganz derselben Weise, wie Fri. Serguéeff (1907) schon

bei A. distachyus beschrieben hat. Es enlstehen zuerst zwei durch

*ine Querwand geschiedene Zellen, von denen die äussere keine

weiteren Teilungen erfährt, sondern zu dem schliesslicli sehr gros-

sen, mit einem einzigen Riesenkern versehenen Suspensor heran-

vvächst (Fig. 1 e\ 2 c, d), der sehr länge erhållen bleibt und noch

^n recht alten Embryonen zu sehen ist, Die innere Zelle wird

direkt zum Embryo, und ihre erste Teilung erfolgt durch eine der

Längsachse des Sackes parallele Wand (Fig. 1 e).

Alle vier von mir unlersuchten Arten besitzen eine durchaus

^leichartige Endospermentwicklung, die jedoch nicht mit der von

Fri. Serguéeff fiir A. distachyus beschriebenen iibereinstimmt. Der

Endospermkern teilt sich friih, schon vor der Teilung des Eies, in

zwei Tochlerkerne, von denen der eine an der Basis des Sackes

bleibt und keine Teilungen mehr erfährt, sondern nur mehr öder

Aveniger an Grösse zunimmt. Das basale, den Kern umgebende

Plasma grenzt sich durch eine diinne Hautschicht vom oberen,

^rösseren Teil des Embryosackplasmas ab (Fig. 1 d), wie Palm
bei Ottelia lancifolia beschrieben hat. Es entsteht aber keine deut-

lich ausgebildete Querwand, wie dies sonst unter den Helobiales

z. B. bei Potamogeton liicens (Cook 1908), Riippia rostellata (Mur-

BECK 1902), Sagittaria variabilis (Schaffner 1897), Limnocharis

^marginata (Hall 1902), Butomiis iimbellatiis (Holmgren 1913) und

Vallisneria spiralis (Burr 1903) der Fall ist. Aus dem Kern der

oberen grösseren Endospermkammer biidet sich nach mehreren

Kernteilungen eine diinne nukleare Endospermschicht aus (Fig. 1

e\ 2 c, e), deren endgiiltiges Schicksal ich wegen mangelnden Mate-
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rials nichl habe unlersuchen können. Fri. Serguéeif gibl lur A.

distachijns ein rein nukleares Endosperm ohne Basalzelle an. Leider

habe ich kein geeigiieles Material von dleser Spezies zu meiner

Verfiigung gehabt und also auch nicht die Richligkeit dieser An-

gabe kontrollieien können, es scheinl niir aber docb sehr wabi-

scheinlich, dass die l)asale Endospermzelle nur iibersehen worden

ist, denn die von der KndospermenlNvicklung gegebene Abbildung

ist jedenfalls von eineni schräg geschnillenen Embryosacke genom-

men, und die Zelle känn dann sehr leicht der Aufmerksamkeil enl-

gangen sein. Mir diinkl denn auch die Vermutung nicht gar zu

unberechligl, dass auch A. dislachyus ein Endosperm von demsel-

ben Bau wie die anderen Arten der Gattung haben, be.sonders wenn

man bedenkt, dass die meisten bisher unlersuchten Helnbiales ein

derartiges Endosperm besitzen. Samuelsson (1913) spridit auch

die Ansicht aus, dass die untere Endospermzelle der Helnbiales,

bei denen man sie nicht gefunden hat, nur iibersehen worden sei.

Auf das Yorkommen und die systemalische Bedeulung dieses

Endospermtypus niiber einzugehen, scheint mir hier iiberflussig,

denn sowohl Samuelsson (1913) wie Palm (1915) haben diese Fra-

gen ausfiihrlich behandelt, weshalb ich nur auf ihre Arbeiten ver-

>veise. Ich stimme den beiden Forschern darin bei, dass dieser

Endospermtypus fiir die ganze Reihe Helobiales charakteristisch zu

sein scheint.

Die Integumenle bieten in der Gattung eine recht grosse Ver-

schiedenheit in Bau und Entwicklung dar. Mehrere Forscher ha-

ben schon auf die Variation im Bau der Integumente aufmerksam

gemacht. So teillen Bentham und Hooker (1883) die Gattung nach

dem Integumenlbau in drei Sektionen ein, aber ^vie Engler (1887)

hervorhebt, sind ihre Angaben zum grossen Teil nicht stichhaltig.

Engler (1887) schreibt: »Die Samen sind bei den einzelnen Arten

nicht bios verschieden in Form und Grösse, sondern vermutlich

auch in der BeschalTenheit der Integumente und des Embryo», und

er teilt die von ihm untersuchten Arten in zwei Gruppen ein, von

denen die eine durch »Integument des Saniens aus 2 von einander

getrennten Schichten bestehend», die andere durch »Integument des

Samens aus kontinuierlichen ZelUagen gebildet» ausgezeichnet ist.

Sowohl in dieser Arbeit wie in der von Khause und Engler (1906)

herausgegebenen monographischen Bearbeitung der Aponogetonaceae

wird die SamenhiiUe in grossem Unifang als arlscheidendes Merk-

mal gebraucht.
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Als den ursprunglichen Entwicklungstypus der Gattung durfen

wir wohl unzweifelhaft das Vorkommen von zwei freien Integu-

menten betrachten, was ja bei den Helobiales und den Monokotyle-

donen iiberbaupt die Regel ist. Unter den von mir untersuchten

Fig. 2. a. A. violaceus. Nuzellus mit fertiger Tetrade nnd anssprossenden Integu-

menten. b. A. quadrant/ularis. Junger Nuzellus mit Embryosackmutterzelle und

innerem Integument. c. A. violaceus. Altere Samenanlage, die beiden freien Inte-

gumente zeigend. d. A. Guillottii. Samenanlage mit zwei freien Integumenten.

Eizelle und Endospermkern nach der ersten Teilung, e. A. quadrangularis. Samen-

anlage mit Pollenschlauch. Embryosack in friihem Endospermstadium. Integu-

mente nur am Scheitel voneinander frei, basalwärts verwachsen.

Vergr. a— b ^Qo^ c—e \°.

Arten finden wiv bei A. iiluaceiis, A. violaceus (Fig. 2 a, c) und A.

Giiillotii (Fig. 2 d) zwei voneinander vollständig freie Integumente,

die bei sämtlichen diesen Arten sehr ähnlich gebaut sind und eine

gleichartige Entwicklung zeigen. Das innere Integument ist anfangs
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dmchaus zweischichli.^ (Fii^. 2 a, h) und bleibt immer so ausser in

<\vy niikropvlaren verdickten Pailie, avo es späler drei Zellagen

mächlig wird (Fig. 2 c, d) und die Zellen iiberdies viel dicker und

höher \verden als die diinnen, llachen Zellen der iibrigen Teile des

Integumenls. Das äussere Integument, das sich später als das in-

nere zu enlwickeln beginnl, ist schon von Anfang an dicker als

dieses und besleht gewöhnlich aus drei Schicbten, deren Zellen

dicker sind als die des inneren. Die Ränder des äusseren Integu-

menls schliessen sich erst sehr späl iiber das innere Integument

zusammen, und noch länge Zeit nach der Befruchtung ist die Mi-

kropyle von dem inneren Integument allein gebildet.

A. quadranijnlaris hat einen ganz anderen Integumentbau. Leider

fehlen in meinem Material einige Stadien, so dass ich nicht den

Kntwicklungsgang liickenlos habe feststeilen können. Die jungen

Samenanlagen zeigen nur das innere Integument, das typisch aus

/uei Zellagen besteht (Fig. 2 b). In dem nächslen Stadium, das

ich gesehen habe, dem Vierkernstadium des Embryosacks ent-

sprechend, hat die Samenhiille ein ganz anderes Aussehen. In der

basalen Hälfle ist sie ganz einheitlich und verhällnismässig dick,

ungefähr ITinf bis sechs Zellagen. Etwas oberhalb der Mitte ist sie

<lurch eine schräg nach innen und unten gerichtete Furche in zwei

freie apikale Abschnitle geteilt, von denen der äussere eine ziem-

lich niedrige, wulslförmige Erhebung darstellt, der innere dem
oberen, verdickten Teil des inneren Integumenls der Arten mit zwei

freien Integumenten sehr ähnelt. In der folgenden Entwicklung

scheint nur der konkreszente Teil in die Länge zu wachsen, dagegen

al)er nicht die beiden freien Apikallappen. Sie haben nur wie das

ganze Integument an Dicke zugenommen, und die Einkerbung

zwischen ihnen scheint oft seichter als in friiheren Stadien zu sein,

ist aber doch noch immer recht deutlich (Fig. 2 e). Der äussere

Integumentlappen bleibt auch nach der Befruchtung kurz und

Avächst nicht iiber den inneren zusammen, Nveshalb die Mikropyle

von diesem allein gebildet wird.

Von A. (jimdrangiilaris ist der Schritt nicht weit bis zu A. disla-

chyiis, bei dem schon Planchon (1844) ein einziges Integument

konstatiert hat, das später von Fri. Serguéki f (1907) näher unter-

sucht und beschrieben worden ist. Es hat nach Fri. Serguéeff

anfangs eioe Dicke von fiinf Zellen, \vas ja der Zahl der beiden

freien Hiillen anderer Arten entspricht, und wird später bis zu zehn

Lagen mächlig. Fri. Skuguéeff spricht die Meinung aus, dass es
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vielleichl das Kesullal des Zusammenwachsens zweier Integumenle

sei.

Aponogeton ähnelt in bezug auf die Variation des Integument-

baues in höhem Grade Delphiniiim. Wie aus der selir interessan-

ten Abhandlung von Warming (11)13) hervorgelil, kommen auch in

dieser Gattung sowolil Arten mit freien als auch mit mehr eder

weniger hoch oben verwachsenen Integumenten vor, und wir linden

in der Familie Raniinculaceae iiberhaupt eine grosse Vielgestaltigkeil

in der BesclialTenheit der Integumente.

Die meisten bisher untersuclilen Pflanzen aus der Reihe Helohiae

haben zvvei Integumente, und, soweit ich weiss, ist es nur die Gat-

tung Aponogeton, die einige Ausnalimen bietet. Das Vorkommen
von zwei freien Integumenten stellt wohl unzweifelhaft das ur-

spriingliche und typisclie Verhalten unter den Helobiales dar, und
durch deren melir öder weniger vollsländige Verwachsung sind

Formen wie A. quadrangularis und A. distaclujns entstanden. Wir
haben bei Aponogeton distachyus einen ganz verschiedenen Entwick-

lungstypus als bei einigen anderen Monokotyledonen, wie Sciaphila

caudata (Poulsen 1886), S. nana (Engler 1909), Amaryllis longiflora

(HoFMEiSTER 1858) und Paphiopedilum insigne (Verf. 1916), die eben-

falls ein einziges, aber sehr diinnes Integument besitzen. Hier ist

ohne Zweifel eines der Integumente vollständig zuriickgebildet.

LITERATURVERZEICHNIS.

Afzelius, Iv., Ziir Embryosackentwicklung der Orchideen. — Sv. Bot-

Tidskr., 10, 191G.

Bentham et HooKER, Genera Plantarum. III. — 1883

BuRR, H., The embryology of Vallisneria spiralis. — Ohio Naturalist,

3, 1903.

CoOK, M. T., The development of te embryo-sac and embryo of Pota-

mogeton lucens. — BuU. Torr. Bot. Club, 35, 1908.

Engler, A., Beiträge zur Kenntnis der Aponogetonaceae. — Engler, Bot.

Jahrb., 8, 1887.

— »— , Eine bisher in Afrika nicht nachgewiesene Pflanzenfamilie. —
Engler, Bot. Jahrb., 43, 1909.

Hall, J. G., An embryological study of Limnocharis emarginata. — Bot.

Gaz., 33, 1902.

HOFMEISTER, W., Neuere Beobachtungen iiber die Embryobildung der

Phanerogamen. — Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot., 1, 1858.



175

IIoL.MGKEN, I., /.ur luitwickhingsgcsfliiclile von lUilonuis umbcllaliis.

— Sv. Hot. Tidskr., 7, llii:5.

I\KAU.>^i:. K. uiul Englek, A., Aiionortclonaccac. — Engler, Das Pllanzcn-

loicli. llcft. 24 (IV. 13\ 1900.

MuHHErK, S., Cber die Kmhryolo^ie von lUippia rostellata. — K. V. A;s

Ilandl., .%, 1902.

Palm, B., Studien iiber Kon.slruklionstypen und Ent\vickliin<;s\vege des-

Einbrvosackes der An<j!iospernien. Diss. — Stockliolni 1915.

Planiho.n, .1. 1'^, Observations sur le genre Aponogeton et sur ses adi-

nités nalurelles. — Ann. Sci. Xat , Bot, sér. 3, vol. 1. 1844.

PoiTLSKN, V. A., Bidrag till Triuridaccernes Naturliistorie. — Vidensk.

Meddel. Naturbist. Foren. Kjobenbavn, 1886.

Samuelsson, G., Studien iiber die Entwicklungsgesc-bicble der Bliileii

einiger Bicornes-Typen. — Sv. liot. Tidskr., 7, 1913.

S( HAKFNEU, J., Contrii)ution to Ihe lite bistory of Sagittaria variabilis.

— Bot. Gaz., 23, 1897.

Skrguéeff, M., Contribution ä la morpbologie et la biologie des Apono-

gétonacées. Tbese. — denevc 1907.

Warming, E., Observations sur la vnleur systématique de lovule. —
Miiulcskrift for Jap. Stcenslrup, Kobenliavn 1913.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1920. Bd. 14, H. 2—3.

POLLENANALYTISKA ALDERSBESTÄMNLXGAR
AV FLYGSANDSFÄLT I VÄSTERGÖTLAND.

AV

G. LUNDQVIST.

Inom sandområdena å ömse sidor om Billingen förekomma fler-

städes flygsandsfält. En del av dessa upptages enbart av flygsand,

medan andra utgöras av dyner med mellanliggande mindre torv-

marker, ofta av så obetydlig utsträckning, att de ej utmärkts å de

geologiska kartbladen.

Vid undersökning av torven i dessa små torvmarker märkes ge-

nast, att den undre delen av lagerföljden är starkt infekterad av

flj^gsand. Denna infektion minskas uppåt på grund av avtagande

sandflykt vid områdets överväxning, tills den slutar ganska hastigt.

Denna sandhaltiga zon kunde ju tänkas vara ungefär samtidig inom
varandra närliggande delar av samma flygsandsfält.

Genom att bestämma åldern å den nivå, vid vilken sandinfek-

tionen upphör, skulle det alltså vara möjligt att approximativt av-

göra, vid vilken tid sandflykten slutat.

Den enda metod, med vilken det är möjligt att återfinna sam-

tidiga nivåer även i sådana mossar, vilkas stratigrafi icke möjlig-

gör en åldersbestämning, är den pollenanalysmetod, till vilken pro-

fessor G. Lagerheim (i HoLST 1909) givit första uppslaget, och som
genom en rad undersökningar utarbetats av Lennart von Post.

Med tillhjälp av denna metod borde det vara möjligt att konsta-

tera, dels om sandflykten upphört ungefär samtidigt å de olika

observationspunkterna från samma flygsandsfält, dels vid ungefär

vilken tid detta inträffat. Positiva resultat kunna sedan användas

för vidare bestämningar.
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Dynernas orientering i\v ju beroende av vindförhållandena under

den tid de bildas. Genom sammansliillniiig av ovan åsyftade re-

sultat om, vid vilken tid sancinyklen upphörde, och iakttagelser

över dynernas orientering, vore det alltså tänkbart att under sär-

skilda förhållanden bestämma förhärskande vindriktningar under

vissa äldre tider. En förutsättning för, att detta skall vara möjligt,

är naturligtvis, att dynerna ej legat färdigbildade en lång tid, innan

torvbildningcn mellan dem börjat. Fältobservationer göra dock

åtminstone i föreliggande fall mycket sannolikt, alt delta icke varit

förhallandet. Sandinfeklionen i torven avtager nämligen kontinuer-

ligt u|)påt, vilket ju ulvisar, att sandllykten ännu pågick, sedan

torvbildningen börjat.

Till pollendiagrammen må först bifogas ett par upplysningar.

Torven är i alla mossarna SpIiagniiin-lov\ av olika förmultnings-

grad. Pollenet är i samtliga de undersökta fallen synnerligen väl

bibehållet, vilket ju överensstämmer med vox Posts (191(5 a) re-

sultat, att pollenet bevaras väl i Sj)hagniim-h)r\. Endast i de allra

understa medtagna proven, alliså nere i den mindre humösa san-

den, är bevaringen något sämre. Vidare må nämnas, att procent-

värdena äro medeltal av ända till 5 sinsemellan löga avvikande

omräkningar, och att statsgeologen lil. dr. R. Sandkoren godhets-

fullt kontroUräknat några prov. Överensstämmelsen mellan våra

resultat var mycket god.

För att med tillhjälp av den ovannämnda metoden försöka be-

stämma den ungefärliga tiden för sandflyklens upphörande i dessa

trakter utvaldes två områden, i vilka torven var något mäktigare.

Det ena är beläget strax NE om Svensbro järnvägsstation och det

andra N om Iländene NW om Skara.

Svensbrofältet är relativt stort och betecknat som flygsand å geo-

logiska kartbladet Skövde. Sanden är här sammanblåst i ovanligt

vackra dyner. Huvudsträckningen å ryggarna är c:a N 70^—7ö"E,

men sträckvis är förloppet ganska oregelbundet. Höjden på dy-

nerna är i ett detaljkarterat parli av området 3—6 m räknat över

dellationsytan. Lutningen å dynernas sydsida varierar mellan 11*^

och 17", men även 20" har observerats. I genomsnitt understiger

(len emllertid 15", d. v. s. c:a 2,7 m på 10 m. Nordsidorna äro

avgjort brantare, nämligen 25"—30" (rasvinkeln), alltså intill c:a r),s m
på 10 m; det senare måttet är dominerande. Det nu sagda gäller

området N om järnvägen. S därom äro dynerna betydligt oregel-

bundnare och sakna vanligen den utpräglade längdulsträckningen.

Sveniik Botanigk Tidskrift t920. 12
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W om Svensbio station finnas några regelbundna d3'ner gående i

E-W-lig riktning. Även här äro nordsidorna brantare och utgöra

alltså läsidor.

Av ovanstående korta översikt över Svensbrofältets morfologi

torde framgå, att vid den tidpunkt, då dynerna bildades och fixera-

des, förhärskade sj^dvindar med någon dragning åt E.

looyi.

— o Bjork — • — Tj//

— — EkblandsHog — a— Gran

Alm Lind

\~^S~.,S~A Oforniuifnac/

i ASphojnamtory
t-; ^-3^ I Högfbrmulfnt.
p-^-c-^ Sphagnumtor \Flygsanc/

Fig. 1. -Svensbrofältet, mossen nr. 1. Pollendiagram.

Torvmarkerna inom Svensbrofältet äro relativt stora och även

inlagda å geologiska kartan. De benämnas i det följande mossarna

nr. 1 och 2.

Lagerföljden är i mossen nr. 1 (H = förmultningsgraden, huminosi-

leten, von Post 1913):
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A. 20 cm. Sphagnum-[or\, H 3.

B. llOcin, Tallniosstorv, H 8—9, nedåt finsandig.

C. 20cni+. Sand, upplill starkt humös.

I den NE om denna mosse belägna nr. 2, Svensbrcfältets största

mosse, är lagerlöljden:

foox

Fig. 2. Svensbrofältet, mossen nr. 2. Pollendiagram. Partiet ovanför 4 motsvarar

partiet mellan 2—3 och därovanför, 6—4 motsvarar 5 till strax över 3 å fig. 1.

(Beteckningar som å fig. 1.)

A. 40 cm. Sphagnuni-[ov\, H 3.

B. 90 cm. Sphagnum-[or\ (tallmosstorv), H 8, nederst finsandig.

C. 30cm+. Sand, upptill humös.

Diagrammen från dessa mossar (fig. 1 och 2) förete vid första

påseendet flera olikheter, men vid en närmare granskning kan en

konnektion med tämligen stor säkerhet utföras. De nedersta proven,
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som äro tagna i den humushaltiga sanden, där pollenet alltså gan-

ska lätt torde förstöras, böra dock ej tagas hänsyn till vid jäm-

förelsen. Påpekas bör, att olikheterna till stor del bero på, att

proven härifrån äro för glest tagna.

Av betydelse för konnektionen äro björk-, tall- och grankurvor-

nas förhållande till varandra. I båda diagrammen försvinner gran-

kurvan strax under björk- och tallkurvornas skärningspunkt. Dessa

nivåer torde vara ungefär synkrona, ett antagande, som även be-

kräftas av de andra kurvornas förlopp i närheten härav. Gemen-

samt för båda diagrammen är, att hasselkurvan strax under gran-

kurvans ulkilande utvisar ett markerat maximum. Strax över den

sandhalliga zonen sjunker hasselkurvan åter. Denna omständighet

gör det sannolikt, att ifrågavarande zoner äro ekvivalenta. Ett stöd

härför är även, att eken på ungefär samma nivå tilltager i frekvens,

så att dess kurva kommer att gå över lindens, medan samtidigt

almkurvan sjunker.

Frågan, var den subatlantiska tidens början skall förläggas i dessa

båda lagerserier, torde knappast kunna med säkerhet avgöras ännu.

Den genom torvens huminositet utmärkta stratigrafiska skillnaden

kan i detta fall ej motsvara gränshorisonten. Detta framgår tyd-

ligt av grankurvans förlopp, som visar, att den översta högförmult-

nade torven utgör den transgredierande högmossens randparti. För

att närmare bestämma nivån för klimatomslaget fordras tätare prov.

Emellertid visa ek-, lind- och almkurvorna, att partiet 5— 3 är av

subboreal ålder. Flera av kurvorna och särskilt björk- och tall-

kurvorna göra det sannolikt, att den subatlantiska tidens början bör

förläggas strax under de sistnämndas skärningspunkt. Ett stöd för

denna åsikt utgör ju även diagrammet från Röde mosse (fig. 5).

För att bestämma, från vilken lid proven strax över sandnivåerna

förskriva sig, det vill säga, när sandflykten i huvudsak upphörde

inom Svensbrofältet, erfordras pollenanalys av en lagerserie i en

närbelägen mosse med en tydligt och skarpt utbildad gränshorisont.

Prov från en dylik slår emellertid för närvarande ej till mitt för-

fogande. Pollenflororna i proven från den åsyftade nivån antyda

dock, att sandflyklen upphörde tämligen tidigt i subboreal tid eller

möjligen redan i senatlantisk tid, det vill säga tidigast strax efter

postglaciala landsänkningens maximum.
Det ligger ju ganska nära till hands att tänka sig, att flygsands-

fältens överväxning sammanhängde med klimatomslaget. På grund

av ovanstående resultat kan detta tydligen icke ha varit fallet här.
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Hädenefältet tillhör det stora sandområdet på E delen av Skara-

slätten. Dynerna äro tämligen regelbundet utbildade. Längdutslräck-

ningen är ca N TO*' W. Deras höjd uppgår till omkring 4 m.

Lutningen mot S varierar mellan 10" och lö" (c:a 1,k—2,7 m på

10 m) men är på N-sidorna c:a 20" (c:a 8,6 m på 10 m) eller sna-

rare något mer.

Av dessa dyners morfologi, deras ovanligt stora regelbundenhet

och lutningsförhållanden framgår, att de äro bildade av S-liga eller

SSW-liga vindar.

,?w 100%

Fig. 3. Hädenefältet, mossen nr. 1. Pollendiagram, (Beteckningar som å fig. 1.)

Mellan dynerna ligga några mindre torvmarker, vilka dock på

grund av sin obetydlighet ej inlagts å geologiska kartan (bladet

Skara). Torven utgör en Sphagniim-ior\ (skogsmosstorv) H 7— 9.

Mäktighelen är i den större av dem (nr. 1) c:a 90 cm och i den

mindre (nr. 2) c:a 30 cm. De nedersta 10 cm äro dock så starkt

sandinfekterade, att torven med lika stort skäl kan betecknas som
humös sand. Humushalten avtager emellertid hastigt nedåt, vilket

alltså utvisar en hastig försumpning.

Pollenanalysen av lagerföljden nr. 1 visas å fig. 3. Av vikt i

diagrammet är framför allt grankurvan samt björk- och tall-

kurvornas inbördes förhållande.
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Grankurvan börjar ganska tidigt bukta ut till 3 % och håller sig

vid detta belopp till ungefär mitt i lagerföljden, där den stiger

ihållande till 18 % för alt sedan högre upp sjunka till 13 %.

Björk- och lallkurvorna äro som vanligt i stort sett varandras

spegelbilder, så att när björken avtager stiger tallen och omvänt.

Mycket starkt utpräglat är ju björk-tallkorset, som är ungefär sam-

tidigt med grankurvans definitiva ulbuktning, von Posts (1916 a)

rationella granpollengräns.

Ungefär på samma nivå sjunka de andra kurvorna ganska mar-

kerat.

I mossen nr. 2 har diagrammet ett annat utseende (fig. 4). Granen

finnes här i 3—4 %. Björk- och tallkurvorna ligga ganska långt

isär, och de andra kurvorna falla något uppåt. Jämföres nu detta

diagram med det föregående, återfinnes nr. 2 nästan i detalj i nr. 1

7^öX

Fig. 4. Händenefältet, mossen nr. 2. Pollendiagram. Partiet över 3 motsvarar un-

gefär 8—o och 4 motsvarar zonen vid 9 å fig. 3. (Beteckningar som å fig. 1.)

strax under björk-tallkorset. Nedre delen av nr. 2 motsvarar dock

nedre delen av nr. 1.

En jämförelse mellan diagrammen visar alltså en god överens-

stämmelse. Fullständigt lika kurvor kan man naturligtvis ej vänta,

annat än om proven äro tagna å fullständigt synkrona nivåer.

Dessa högförmultnade torvslag bildas ju mycket långsamt och oregel-

bundet, och det är därför utan vidare klart, att poUenfloran ett obe-

tydligt stycke över eller under en viss nivå kan ha väsentligt olika

prägel.

Då man på grund av grankurvans utseende kan tveka om, var

övergången mellan den subboreala och den subatlantiska tiden

återfinnes, har jag på inrådan av statsgeologen Lennart von Post

utfört serieanalyser ur en provränna från torven omkring gräns-

horisonten i Röde mosse, som godhetsfullt ställdes till mitt för-

fogande av fil. dr. R. Sandegren.
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Gränshorisonlen är i Röde mosse slraligrafiskl synnerligen väl

utbildad; under densamma är huminositelen å Sphogi}um-[or\en

II 9 och över densamma H 'A. Proven logos 1 cm under och 1 cm

över gränshorisonten samt därefter med 2 till 5 cm:s mellanrum

såväl under som över denna. Då diagrammet uppritades i natur-

lig storlek, visade del sig, att kurvorna lörlöpa synnerligen regel-

i)undet. Någon större lucka torde därför knappast finnas inom

denna del av Röde mosse. De enda kurvor, som visa några oregel-

bundenheter, äro björk- och tallkurvorna, vilka skära varandra strax

över gränshorisonlen.

c/r., j'00%

Fig. 5. Röde mosse vid Hornborgasjön, parti kring gränshorisonten. Pollendiagram.

(Beteckningar som å fig. 1.)

Det i naturlig skala uppritade diagrammet förminskades till 1 : 5

ifig. 5) och jämfördes med Händenediagrammet nr. 1. Del visade

sig nu en påfallande överensstämmelse mellan diagrammen från de

båda mer än 13 km från varandra belägna mossarna. I Röde

mosse går grankurvan ner cia 10 cm under gränshorisonten och

når 3 cm därunder ända till 10 %. På grund av gran-, björk- och

lallkurvornas förlopp kan del alltså anses bevisat, all nivån för

klimatonislaget bör i Händenediagrammet nr. 1 förläggas c:a 40 cm
under markytan.

De båda diagrammen ha även ett visst intresse i frågan om möj-

ligheten alt konncktera pollendiagram å större sträckor. Vid en
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jämförelse finner man ju lält, hur de stora dragen tydligt gå igen

i båda diagrammen.

Det mest framträdande är det skarpa björk-tallkorset och det

markerade björkmaximet strax därunder (nr. 5 i båda diagrammen).

Även grankurvorna äro i stort sett mycket lika varandra. Maximet

strax under gränshorisonten är dock i Händenediagrammet ej fullt

så skarpt utbildat som i Röde mosse. Vidare märkes att hassel-

frekvensen sjunker strax under grankurvans utkilande. Strax över

samma nivå försvinner lindkurvan (vid 8 i båda diagrammen) för

att vid nr. 7 åter visa en liten ökning i frekvens.

I samband härmed må även framhållas ett par gemensamma

drag hos de olika diagrammen från flygsandsfälten vid Händene

och Svensbro. Den mest iögonenfallande likheten är det starkt

markerade björk-tallkorset, som i alla diagrammen sammanfaller

ungefär med vad ovan visats vara nivån för klimatomslaget. Den

förskjutning åt ena eller andra hållet, som kurvorna utvisa, torde

åtminstone delvis kunna förklaras med, att proven äro för glest

tagna däromkring, och att alltså ej fullt korresponderande nivåer

anträffats.

Detta björk-tallkors återkommer väl utbildat och regelbundet i

de olika diagrammen. Då det är utmärkande för dessa trakter,

torde det kunna komma att tillsammans med grankurvan bli av

en viss betydelse för bestämmande av gränshorisontens läge i

pollendiagrammen från föreliggande områden, alltså i vad von

Post (1916 a) benämner traktdiagrammet.

Undersökningen av dessa pollendiagram torde ha visat, att över-

växningen av dessa flygsandsfält inträffat i förra delen av den

subboreala tiden.

Såsom förut påpekats ha de undersökta dynerna i Svensbro-

fältet sammanblåsts av S-vindar, möjligen med någon dragning åt

E, medan Händenedynerna bildats av förhärskande SSW-vindar.

Förutsatt att ingen lucka finnes i nedre delarna av lagerfölj-

derna, kan man alltså sluta, att möjligen under senatlantisk tid

och början av den subboreala tiden förhärskade i stort sett S-

vindar i dessa trakter.

För att sälta detta resultat i relation till nutida förhållanden har

jag ur >Meleorologiska Iakttagelser» för 1864— 1917 sammanställt

vindobservationerna från Skara för månaderna juni, juli, augusti

och september, det vill säga de månader i recent tid, då sandflykt
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i stort sett är möjlig. Don

bifogade viiulrosen (iig. 6)

visar, all de lörhärskande nu-

varande vindarna äro S\V-

och W-liga. Iläreller kom-

mer i frekvens X\V-vinden.

Sammanslälles nu detta re-

sultat med de föregående

framgår alltså, att den för-

härskande vindriktningen in-

om dessa trakter från början

av subboreal till recent tid

förändrats från S-lig till SW-
eller W-lig.

Fig. 6. Vindros för Skara juni—september

1864-rJl7.
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EIN NEUER FALL \'0N TAGESPERIODISCHEM
RHYTHMUS.

VON

M. G. STÅLFELT.

Im Jahre 1915 fand Karsten, dass die Zellkernteilung der Spross-

spitzen von Zea mais und Pisum sativum einen tagesperiodischen

Verlauf hatte. Da dieser Rhylhmus auch bei solchen Objekten

auftrat, die er in konstantem Dunkel erzogen hatte, konnte die

unmittelbare Ursache nicht in einem Lichtwechsel liegen, was man
sonst leicht annehmen möchte. Es ist nämhch nunmehr in mehreren

Fallen festgestellt, dass in verschiedenen Kiyptogamenfamilien die

Kernteilungen hauptsächlich in der Nacht verlaufen. Auf dem
Punkte, wo Karstens Untersuchung endet, steht man zögernd, ob

man die primäre Ursache im Licht öder in einem anderen Faktor

zu suchen hat.

Da der genannte Autor in seinen Untersuchungen auch Wurzel-

spitzen der erwähnten Pflanzen sowie von Vicia faba miteinbezogen

hatte, ohne hier eine Periodizität zu finden, könnte dies darauf

hindeuten, dass das Licht doch in irgendeiner Weise mit im Spiele

sei. Die Zellkernteilungen zeigten ja einen Rhythmus bei den ober-

irdischen Organen aber nicht bei den in Erde und Dunkel verwei-

lenden unterirdischen.

Seit zNvei Jahren bin ich nun mit diesem Problem beschäftigt,

und es war von Anfang an meine Absicht, durch eine experimen-

telle Untersuchung zu erforschen, ob die fragliche Periodizität der

oberirdischen Organe in irgendeinem Verhältnis zum Lichte stände

öder nicht.

In einigen Versuchsserien mit Wurzelspitzen von Pisum sativum

wurden die Objekte einer periodischen Beleuchtung mit 12-Stunden-
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Intervallen ausgesetzt undjede Slunde eine Probe lixiert. Wie ich es

erwarlele, fand ich aucli, dass die ZelUcilungsinlensiläl in diesen

Serien eine periodische Verteilung halte. Ks zeigte sich aber, dass

die Inlensilätsschwankungen nicht dem Lichtwechsel folglen, was

hatte eintrelVen niiissen, wenn ein kausaler Zusammenhang ZNvischen

ilinen bestände. Zwei Versuchsserien, von denen die eine tags

l)elichtet, nachts dunkel gehalten wurde, während ich die andere

entgegengesetzt behandelte, zeiglen beide eine periodische Zell-

teiluiigsfre(iiienz. Die Kurven der beiden Serien waren einander

aber nicht entgegengesetzt, >vie ich erwarlete, sondern nahezu zu-

sammenfallend. Ich unlersuchte nun die Kontrollserie, die in kon-

stantem Dunkel erzogen worden war, und fand hier eine deutliche

Periode in der Kernleilungsfrequenz mit Maximum um 9— 11 Uhr

vorm. und Minimum um 9— 11 Uhr abends,

Leider känn ich hier nicht auf eine nähere Besprechung der Ver-

suchsserien eingehen, \vill aber später dieser Frage eine eingehende

Behandlung widmen. Eine Untersuchungsarbeit dieser Art ist sehr

zeitraubend. Jede fixierte Probe bestand ans ö— 10 Wurzelspitzen,

und die Kernteilungsfrequenz ^vurde auf 10 Medianschnilten jeder

Wurzel bestinimt. Eine Serie enlhielt mindestens 12 Proben, eine

fiir jede zweite Stunde. Die als Versuchsmaterial verwandten Wur-
zelspitzen ^varen von gleicher Länge und Aiter und auf Filtrierpapier

in Feuchtkammer (Holzkäslchen) gewachsen.

Anfang dieses Jahres wurde eine neue Serie mit einigermassen

geänderten Ausgangsbedingungen angestellt, da im vorigen Falle die

Fnreinheit des Materials und die Kulturmelhode als Fehlercjuellen

betrachtet werden konnten. Nun wurde also eine reine Linie Erbsen

(»Concordia» von Svalöv) gewählt (im vorigen Falle hatte ich gewöhn-

liche gelbe genommen), und die Kultur wurde nicht in feuchter Luft

sondern in Quarzsand aufgezogen und mit Xährlösung bewässert. Im
iibrigen wie vorher — konstantes Dunkel und eine Temperatur, die

in der Atmosphäre des Zimmers nur um einen Grad schwankte.

Diesmal wurde sowohl die Versuchszeit länger als auch die Proben

grösser genommen. Jede Probe bestand aus 10—20 Wurzelspitzen,

und Proben wurden jede zweite Stunde von 9 Uhr vorm.— 10 Uhr
nachm. des folgenden Tages genommen — also während 87 Stunden,

Wie die vorigen Versuche wurden auch diese in einem grösserem

Dunkelzimmer des >K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut för f}--

sikalisk kemi.» ausgefiihrt. Dafiir bin ich Herrn Professor Dr. Svante

AuuHEMUs grossen Dank schuldig.



188

Als die leilungsstalistische Arbeit dieser Serie abgeschlossen war,

ging dieselbe Kurve hervor, die ich vorher fiir die Teilungsinten-

sität erballen balte, d. b. sie zeigle ein Maximum um 9— 11 Uhr

vorm. und ein Minimum um 9— 11 Uhr nachm.

Also besteht auch in der Zellteilungsinlensität der

Wurzeln von Pisiim satiuiim eine lagesperiodische Va-

riation,

Dass Karsten in seinen Untersuchungen nicbt eine derarlige

Periodizität bei den Wurzehi feststellen konnte, muss wohl seinen

Grund darin liaben, dass er fiir die Teilungsstatistik im allgemei-

nen nur einen Medianschnitt jeder Wurzel durchrechnele. Teils ist

die Anzahl Kernteilungen fiir die verschiedenen Medianschnitte einer

Wurzel sehr variabel, teils gibt es, wie ich andernorts gezeigt habe

(1919), eine bedeutende Schwankung in der Zellteilungsinlensität bei

den verschiedenen im iibrigen gleichwertigen Wurzelspitzen einer

Kultur. Hierzu kommt, dass unter den Frequenzzahlen der Kern-

teilungen die lagesperiodische Schwankungslalitude bei den Pisum-

Wurzeln beträchllich kleiner ist, als man sie in den Keimsprossen

gefunden hatte. Die maximale Zellleilungsintensilät (um 9—11 Uhr

vorm.) der ersteren ist höchslens doppelt so gross als die minimale

(um 9—11 Uhr nachm.), währenddem Karsten bei den Sprosspitzen

seiner Objekle eine Differenz fand, die in diesem Falle das Verhältnis

3 : 1 (annähernd) erreichte.

Bei dem jetzigen Ståndpunkt der Frage känn nichts iiber die

Natur dieser Periodizität gesagt werden. Es scheint aber nicht

unwahrscheinlich, dass der gefundene Rhythmus der Wurzeln im

Grunde dieselbe Erscheinung ist Nvie der der Keimsprosse aber

durch irgendeine Gradverschiedenheit modifiziert. Die unmittel-

bare Ursache der Periodizität känn jedenfalls nicht im Licht ge-

sucht werden. Nicht einmal als primus motor känn dieses in Frage

kommen, da wir solchenfalls die Erklärung »erbliche Fixierung»

ergreifen miissen. Dass dies fiir Fälle wie der vorliegende in ab-

surdum fiihrt, wurde von Romell (1918) hervorgehoben.

Ob ein Experimentieren mit anderen Faktoren wie Potential-

gefälle und Jonisation der Atmosphäre positive Resultate geben

känn, wird sich wohl bald zeigen. Mit diesen Faktoren arbeitet

Stoppel weiter. Selbst habe ich auch derartige Versuche angestellt

und hoffe bald einen Bericht iiber sie liefern zu können.

Jedenfalls wird der gefundene Rhythmus die Erfahrungen iiber
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lagesperiodische Krscheinuiigeii koinplelUeren, die in den letzten

.lahren gemacht worden sind, nänilicli in den Varialionsbewegungen

der Pliaseoliis-Bläller (Stoppkl 1915) und im Hlulen von Brassica

(Kom i; 1. 1. 19 IS).

Stockholm, Bolanisches Inslitul der Universiläl, im Juni 1920.
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UBER DIE DORNEN VON ZIZYPHUS JUSS.

VON

GUST. O. A:N MALME.

Die Rhamnazeen zeichnen sich bekanntlich vielfach durch Dornen

aus, die oft eine erhebliche Grösse erreichen und in grosser Menge
auftreten. Ich brauche hierbei nur auf die Gattung Colletia Juss.

hinzuweisen, die eben wegen der zahlreichen und kräftigen Dornen

von den in Siidbrasilien ansässigen Deulschen den Namen Kreuzdorn

erhållen hat.

Gewöhnhch nehmen diese Gebilde bei den Rhamnazeen eine deut-

hch axilläre Stellung ein und sind deshalb ohne weiteres als Zweig-

oder Stammdornen anerkannt ^vo^den. Bei den beiden Gattungen

Zizyphus Juss. und Paliiirus Juss. slehen sie dagegen dem Anschein

nach extraaxillär und sind denn auch allgemein — z. B. Engler

und Prantl, Die natiirl. Pflanzenfam. III: 5 (1895), S. 394, und J.

Velexovsky, Morphologie der Pflanzen. II (1907), S. 440 — als

Stipulardornen angesprochen worden. Wer sie zuerst als solche

bezeichnet hat, habe ich nicht ausfindig machen können. Schon

A. P. de Candolle spridit i. J. 1825 (Prodr. II, S. 19) von »sti-

pulis spinescentibus», und A. Saixt-Hilaire gibt in »Lecons de

Botanique» (i. J. 1840) an, dass bei Zizyphus sativa >les épines»

»des stipules metamorphosées» seien. In Bextham und Hooker,

»Genera plant.» I (1865) werden sie »aculei stipulares» genannt.

Offenbar haben die Autoren hierbei nur auf die »extraaxilläre»

Stellung der Dornen Riicksicht genommen. Die Entwicklung scheint

nie der Gegenstand einer Untersuchung gewesen zu sein, und eben-

sowenig hat man nachzuspiiren versucht, was aus deren Anlagen

unter besonders gunstigen Xahrungsverhältnissen entstehen könnle.

Schon i. J. 1905 habe ich in »Arkiv för Botanik» in einem

schwedisch geschriebenen Aufsatz (»Om förgrenade årsskott hos
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träd och huskar») nehenhei henierkt, dass sich l)ei Zizyphiis oblongi-

folia Spene. Moore an kräftigen Jahrestrieben bisweilen statt Dor-

nen heblällerle Zweige enlwickehi und es sich somit hier nicht um
Hhillgehihle handle. Des näheren bin ich damals nicht auf die

Frage eingegangen, und späler habe ich keine Gelegenheit gehabt,

nieine Ansicht ausfiihriicher zu begrunden.

Während meiner Untersuchungen iiber die Verzweigung der

.lahrestriebe bei den HolzgCNvächsen sanimelle ich im Dezember

1902 in der Nähe von Corumba im brasihanischen Slaate Måtto

(irosso ein sehr lehrreiches Material von Zizyphiis obloiKjifolia, das

fiber die Morj^hologie der Dornen guten Aufschluss gibt. An den

jiingsten Teilen der Jahrestriebe sind die Blätler mit diinnen, kahlen,

lineal-Ianzettlichen, bis 4 mm langen, kaum 1,5 mm breilen Neben-

blältern versehen, die jedoch sehr friih hinfällig ^verden. Beim Ab-

fallen lassen diese Stipeln kleine quergestellte Narben zuriick, die

infolge des in der Rinde entstehenden Korkgewebes allmählich

undeutlich werden und an den ällesten Teilen des Triebes kaum
mehr zu sehen sind. Von dem angedriickten Nebenblatte bedeckt

lindet sich eine kleine behaarle (nur an der Spitze kahle) Warze,

eine Knospe, die sich gewöhnlich zu einem spitzen, kahlen Dorn

enlwickelt, der sehr friih seine bleibende Länge erreicht. An der

Basis des Doms (indel sich oft laleral eine kleine ([uergestellte Er-

habenheit, eine Schuppe, die als das Tragblatt des Dorns zu be-

trachten sein diirfte. Zwischen den beiden Dornen derselben Blatt-

achsel sieht man eine Knospe, die sich bisweilen schon im selben

.lahre (proleptisch) zu einem Kurztrieb entwickelt, gewöhnlich aljer

i)is in die folgende Vegetationsperiode ruhen bleibt. Das erste Blalt

dieses Triebes steht nach vorne, in der Medianebene. An beson-

ders kräfligen Jahrestrieben findet man oft, wie oben hervorgehoben,

slatl des einen Dorns einen beblätterlen Zweig, der ebenfalls mit

»extraaxillären> Dornen versehen ist. Sein erstes, assimilierendes

Blått steht nach vorne. Diese Zweige sitzen abwechselnd links und
rtchts auf der oberen Seite des plagiotropen Sprosses; die in

denselben Blattachseln sitzenden Dornen sind schräg nach unten

gerichtet.

Aus den eben hervorgehobenen Talsachen scheint es mir un-

zweideutig hervorzugehen, dass die Sprossverkettung bei Zizyphiis

ohloiujifnlia die folgende ist (Fig. 1: II). In den Blattachseln des

Hauptsprosses sitzen einzelne, mit zwei laleralen Niederblättern (cata-

phylla) versehene Knospen, die kiinfligen Zweige erster Ordnung.
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Die Niederbläller sind die Tragbläller der Dornen, der Zweige zweiter

Ordnung. Anstalt des einen Dorns känn sich ein beblätterter Trieb

entwickeln, dessen Dornen spälere Zweige vierter Ordnung sind.

Unler den Jahreslrieben findet bei Z. oblongifoUn, sowie auch

bei der in demselben Gebiete vorkommenden Z. guaranitica Malme,

eine Arbeitsverteilung statt, indem einige rein vegetativ sind und

Dornen trägen, andere dagegen vegetativ-floral und unbewafTnet sind.

Bei diesen entwickehi sich die meisten Axillarknospen zu reich

verzweigten Bliitenständen.

Leider steht mir von anderen Arten der Gattung kein Material

zur Verfiigung, das iiber die Morphologie der Dornen einen sicheren

Aufschluss geben känn. Von vorne herein diirfte es jedoch anzu-

nehmen sein, dass die ganze Gattung sich ebenso wie die oben ge-

schilderte Art verhält.

(•••) (•••) (•••)

j II m
Fig. 1. I. Cormonema spinosum. i Bliitenstand. (Die Dornen axillär.) II. Zizijiihus

ohlongifolia. cl Dom, r beblätterter Zweig (öder Dorn). (Dornen »extraaxillär».)

III. Scufia huxifolia. r im folgenden Jahre entwickelter beblätterter Zweig. (Dor-

nen axillär.)

Es fehlen in der Familie nicht Gattungen, die gewissermassen

analoge Verhältnisse darbieten. Bei Cormonema spinosum (Vell.)

Reiss. (Fig. 1: I), das ich in der Umgegend von Cuyabå (Måtto

Grosso) zu beobachten Gelegenheit hatte, sind die kräftigen axillären

Dornen mit zwei kleinen lateralen Niederblättern versehen, die die

Tragblätter der Bliitenstände sind. Diese sind somit proleptische

Zweige zweiter Ordnung. Statt der Dornen kommen nicht seUen

im ersten Jahre nur schwach entwickelte beblätterte Sprosse vor^

die wie jene an der Basis BHitenstände trägen. Bei Scutia huxifolia

Reiss. (Fig. 1: III), die ich an den Sanddiinen in der Umgegend der

Stadt Rio Grande do Sul sammelte, sind die axillären Dornen eben-

falls mit zwei winzigen Niederblättern versehen, aus deren Axillen

im folgenden Jahre beblätterte und mit Dornen versehene Sprosse

enlspringen. Ob diese Sprosse sich auch proleptisch entwickeln
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können, er^ibt sich iiiclit aus meinem mitgebrachten Material. Bei

Se. arenicola (Casar.) Heiss. a ber, die in den »Reslingas» bei Rio

de Janeiro vorkommt, ist nnch den im Hegnellschen Ilerbar (zu

Stockholm) aulbewahrten Belegsliicken dies der Fall. Dem Anschein

nach stehen diese Zweige eben so extraaxillär \vie die Dornen bei

/Jzijphiis oblongifolia.

Zu eiiiem ganz anderen Typus gehören, wie schon längst bekannt

ist, Discaria febrifuga Mart. und Collelia cniciala Gill. el Hook. Hier

linden sich in jeder Blallachsel zwei seriale Knospen. Die obere

enlwickell sich öfters zu einem Dorn, die unlere enlweder zu eineni

liliitensland öder — geNvöhnlich im folgenden Jahre, sellener pro-

leptisch — zu einem niehr öder weniger beblällerten Zweige.

Svensk Botanisk Tidskrift 1920. jg
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OM DE NORRLÄNDSKA SKALBANKARNAS
VÄXTGEOGRAFISKA BETYDELSE. .

SORBUS SUECIGA KROK SOM RELIKT i HÄLSINGLAND?

AV

BERTIL E. HALDEN.

ben kalkhalliga markens betydelse för vissa växters geografiska

fördelning har särskilt under det senaste århundradet varit föremål

för många botanisters livliga intresse (se t. ex. Tengwall, litteratur-

förteckningen). Bland svenska forskare, som på senare tid ägnat

denna fråga uppmärksamhet, märkas Ringius, Grevillius, Tiberg,

Cleve-Euler, Gunnar Andersson och Selim Birger, Thore C. E.

Fries, Sörlin, Skärman, Tengwall, Hård av Segerstad m. fl.

Gunnar Anderson och Selim Birger, som ingående uppehålla sig

vid kalkens betydelse, framhålla de svårigheter, som äro förknip-

pade med studiet av denna fråga i Sverige jämfört med vissa an-

dra länder. Den väsentligaste orsaken härtill se nämnda författare

i den omständigheten, att gränsen mellan kalkrik och kalkfattig

mark oftast är diffus tack vare de krafter, som under istiden voro

rådande. Härtill kommer, att de berghällar, som tilläventyrs sakna

^edimentbetäckning, jämväl av andra orsaker sällan täckas avvittrings-

grus.

Generellt möta nog sådana svårigheter med sand och lera, me-

dan man däremot för moräner inom vissa trakter teoretiskt bör

»kunna och i praktiken någon gång verkligen kan tämligen exakt

ibestämma gränsen mellan kalkrik och kalkfattig mark (jfr Wiman,

som citerar en uppgift om att på halvön Bönan utanför Gävle ifråga-

varande gräns är så skarp, att man kan stå med ena benet på kalk-

rik och med det andra på kalkfattig morän).

Utom dessa för i kvartar tid nedisade områden normala förhål-
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landen måste man vid sludiel av dessa frågor beakta det inflytande,

som en kalkförekomst alltid kan utöva på vegetationen hos primärt

kalkfattig mark inom närmare eller längre avstånd från ifråga-

varande kalkförekomst. I den svenska litteraturen över hithörande

frågor saknas ingalunda uttalanden härom. Så hade exempelvis

RiNCiiLS och TiHKHC. blickeu öppen för betydelsen av det från kalk-

haltiga bergarter nedsipprande vattnet. Skärman framhåller vid dis-

kussionen av växtgeografiska frågor karbonalhaltiga bergarters in-

verkan på grundvatten och markbildning. Även Hesselman, Tamm
och förf. (H)17) pointera betydelsen av den i vatten lösta kalkens

inverkan på markbildning och vegetation nedanför kalkförekomster.

Av utländska författare må här blott nämnas Cajander, som sökt

förklaringen till kalkväxters förekomst på kalkfattiga sediment i de

översvämning;ir, som inom vissa eurasiatiska flodområden tillföra

nämnda sediment kalk. Mången gång synas dock botanisterna ha

tagit allt för liten hänsyn till dylikt inflytande, varom en del för-

fattares tillämjniing av begreppen »kalkslet», »kieselstet», »bodenvag»

etc. bär tydligt vittnesbörd.

En annan omständighet, vars förbiseende ävenledes och i hög

grad är ägnat att hålla frågan om kalkens betydelse svävande, är

markbildningens samband med »fallförnans» beskaflenhet (om fall-

förna se Sernander 1918). Så kunna vissa träd, t. ex. lind, tack

vare sitt rotsystem ur starkt utspädda valtenlösningar i sina blad

koncentrera mineralsalter, som efter sitt avfall påverka humus
bildningen i »gynnsam» riktning, och som sålunda sekundärt kunna

ge trivsel åt annars utpräglade »kalkväxter» (jfr t. ex. Halden 1917,

sid. 147).

Då nu vårt lands glaciala bildningar av skäl, som ovan nämnts
i allmänhet föga ägna sig för detaljstudier över kalkens inverkan

på växtligheten, så ges i stället utmärkta naturliga försöksfält inom
de delar av vårt land, som i likhet med större delen av det norr-

ländska kustlandet äro rika på postglaciala skalbankar, medan
berggrund, morän och leror o. s. v. äro j^tterst kalkfattiga. Väst-

kustens glaciala och postglaciala skalbankar äro däremot ur denna

synj)unkt mindre lämpliga studieobjekt, då lerorna å västkusten i

stor utsträckning äro kalkhaltiga. De ha likväl uppmärksammats
av botanister, t. ex. Lange och Magnusson.

Förf. har tidigare (1917) fäst uppmärksamheten på det inflytande,

som de norrländska skalbankarna utöva på såväl vegetation som
flora, och särskilt framhållit betydelsen av skalbankarnas strängt
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lokala uppträdande. I själva verket har man här ofta tillfälle att

vid en och samma bergssluttning studera den kalkpåverkade och

den av kalk oberörda växtligheten.

De norrländska

skalbankarna bildas

av Mytilus edulis, Tel-

lina baltica, Hybrobia

iilvae samt i mindre

mängd Litorina lito-

rea och L. riidis m, fl.

Skalbankarna före-

komma på sluttnin-

gar och vid foten av

berg, särskilt mera

markerade höjder,

och äro därför sär-

deles talrika i små-

kuperad terräng av

den typ, som utmär-

ker exempelvis Häl-

singlands och norra

Västerbottens kust-

trakter. (Så torde

t. ex. flertalet marke-

rade berg i Hudiks-

vallstrakten hysa

skalbankar; se kar-

tan fig. 1). Med för-

kärlek uppträda des-

sa bankar på västra

(och norra) sidan av

bergen, vanligen å ni-

våer under 50 % av

Lz7o/-ma-gränsen. De
kunna betraktas så-

som lokala utsväm-

ningsprodukter inom den mantel av strandgrus, som allmänt be-

kläder bergssluttningarna nedom marina gränsen. I Norrland mar-

keras ofta denna strandgrusmantel av rikligt uppträdande Ainas in-

cana, som nedanför skalbankarna vanligen når större dimensioner

Fig. 1. Karta, utvisande sambandet mellan skalgrus-

förekomster och utbredningen av Anemone hepatica ocb

Orobus vernus i Hudiksvallstrakten.

O Skalgrusförekomst, där varken Anemone hejjatica eller

Orobus ver7ius anträffats.

» ej sedd av förf.

» med Anemone he2)atica.

» med Orobus vernus.

» med Anemone hepatica och'Orobus

vernus.

» Fynd av Anemone hejiatica utan

observerat samband med skalgrus.
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w

än annorstädes. Oflasl täckes själva skalbanken av sand eller grus,

stundom av lera, stundom ock av stora block, nedrasade från när-

liggande bergväggar (se lig. 2 ocb 3).

Det är framför allt de i nedre delen av eller nedanför skal-

bankarna liggande sandiga ocb i synnerbet de mjäliga sedimenten,

som utvisa den ifrågavarande märkliga växtligbeten. Denna ger

sig särskilt till känna å platser, där dessa sediment nåtts av vatten,

som under framsipprandet genom en skalbank upptagit kalcium-

karbonat. Ilumusformen är här å frisk liksom å torr mark mull.^

Yppigast ocb vanligen även arlrikast blir vegetationen, där dessa

lokaler med skalbankar luta mot söder eller väster, i all synnerhet

om en brant bergvägg,

»hammare», höjer sig

ovanför skalgrusföre-

komsten ocb vatten

nedsipprar till berg-

roten, rasmarken och

de nedanför liggande

sedimenten, eller med
andra ord, då skal-

bankarna ansluta sig

till syd berg av den av

(ilNNAU AnDEUSSON

och Selim Birger

skildrade typen. Det

är emellertid att mär-

ka, att det här icke eller blott i ringa mån är bergroten ocb ras-

marken utan i främsta rummet sedimenten (inkl. ev. förekomster

av oomlagrad morän) på lägre nivåer, som erbjuda största växtgeo-

grafiska intresset. Tack vare fallförnan sker dock så att säga en

utjämning i vegetationshänseende åt sidorna och uppåt i förhållande

till skalbanken. — Då nu emellertid även lokaler med exposition

mot norr ocb öster, om skalbankar förekomma, vanligen hysa re-

presentanter för »kalkfloran», medan många typiska sydberg utan

skalbankar inom kustområdet, åtminstone i Hälsingland, ej hysa

någon utpräglad sydbergsflora, inrleslutas de ifrågavarande stånd-

orlsfaktorerna icke i benämningen sydberg eller sydbacke. ?]n an-

Fig. 2. Schematisk prolil genom skalgrusförekom-

sten vid Östanå i Njiitångers s:n, Hälsingland.

S S skalbank, linsformigt inlagrad i övriga strand-

sediment.

* I de fall, då vatten i form av källor framkommer nedom en skalbank, har jag

vid prövning med ammoniumoxalat alltid erhållit kalciumoxalatets karakteristiska,

.sidenglänsande fällning
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nan benämning, skalgruslokaler eller skalgrusbackar, torde där-

för vara fullt berättigad.

De vegelalionstyper, som i norra Hälsinglands kusttrakter ute-

slutande åtfölja skalbankarna, äro lövängar (av norrländsk typ, utan

ädla lövträd) med deras varianter, såsom hassellundar (t. ex. Smälsk

i Tuna s:n), örtrika granskogar och barrblandskogar samt vissa

t3^per bland kärren. Med undantag av de sistnämnda, som intaga

sänkorna i terrängen, förekomma alltså nämnda växtsamhällen en-

dast å skalgrusbackar.

Bland fanerogamer, som å skalgrusbackar nå sin nordgräns —
resp. nordostgräns — i Sverige, må här t. v. endast nämnas tre:

Viola mirahilis (vid Hökmarksberget i Lövånger, Västerbotten; lo-

kalen meddelad av lektor O. Holm och av mig närmare undersökt

år 1919), Spiraea filipendala^ (vid Njutångers prästgård i Hälsingland;

lokalen vid Hasta, nära Hudiksvall, torde ha varit tillfällig och

växten är numera sannolikt utgången; ej omtalad av Westerlund,

som gjort talrika växtfynd å Hasta ängar, vilka sannolikt påverkas

av skalbanken vid Håstaberget) samt, såsom nedan närmare skall

visas, Sorhiis suecica vid Östanå inom Njutångers s:n, Hälsingland.

Om nämnda arters förhållande till kalk må här ett par uttalan-

den av andra forskare anföras. Sålunda går Viola mirahilis i norra

Värmland företrädesvis eller uteslutande på de kalkrika hyperitbergen

enl. RiNGius (Bot. Not.). Inom området mellan Vita Havet, Ladoga

och Onega är arten enligt Cajander »etwas kalkhold». — Spiraea

filipendula växer i västra Nyland nästan endast på kalkrik mark

(Cajander); inom norra delen av sitt norska utbredningsområde före-

trädesvis eller uteslutande på silurformationen (Blytt); »kalkhold»

enligt F. Hermann. Artens nordgräns i Sverige visar en viss över-

ensstämmelse med gränsen för Sorbiis suecica, varom mera å sid. 206.

Vidare förekommer inom norra Hälsinglands Lz7or/na-område ett

stort antal växter enbart i samband med skalbankarna. Bland

kärlväxterna gäller detta:

Anemone hepalica. (1 Dalarne tydligt och klart kalkbunden enl.

Gunnar Andersson och Selim Birger. — Karakteristisk för

Värmlands hyperitberg. »Ziemlich indifferent» enl. Cajander).^

^ Nomenklaturen är i allmänhet i överensstämmelse med Krok och Almquists flora.

2 Inom kartområdet, fig. 1, anträffad å två lokaler, Idenor (S om Hudiksvall) samt

Tuna (O om Smälsk) utan observerat samband med skalgrus. Kan bero på ofull-

ständig undersökning. Westerlund kände blåsippan endast från 2 lokaler i Hu-

diksvallstrakten, nämligen Tunaberget (å fig. 1 NNW om den lilla sjön vid Hu-
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Carex capillaris. (1 lokal norr om Vikarsjön i Idenor. — »Kalkhold»

enl. (L\.i.vNi)Eii. — Starkt kalkälskande i Torne Lappmark enl.

Fm I KS.

^

Carex finna. (>l'^t\vas kalkliol(l> enl. (1.\j.\M)i:h.)

Carex heleonasles. (»Kalkhold» enl. (2a.iani)kr.)

Clinopodinm aciiws. (Karakteristisk lör Värmlands kalk- och hyperit-

berg.)

Dnphne mezereum. (Föredrager kalkgrund i Kristianialrakten enl. Blytt.)

Kriophoninx lalifoliiim.
v

l^^twas kalkhold» enl. ('a.iani)EH.)

Gagen lutea. ^»Kalkhold» enl. (Ia.iandeh.)

Gagea minima.

Lonicera .vijlostenm. (I Dalarne tydligt och klart kalkbunden enl.

Gunnar Andersson och Semm Birger. — I Värnamotrakten

endast på grönstenar enl. Hård.')

Orchis criwnta. »Striingl kalkbunden» enl. A. Sörmn).

Drobus perniis. (Karakteristisk ior Värmlands hyperitberg. — I \i\y-

namotrakten endast på grönslenar enl. IIard. — >Et\vns kalk-

hold > enl. Ca.iander.)

Primnia of/icinalis. (Karakteristisk för dolomitberg enl. Tiberg. I

Värnamotrakten gynnad av grönstenar.)

Hibes alpinnm. (I Kristianialrakten sannolikt endast på kalkgrund

enl. BlyttI

Scirpus pauciflorus. (»Kalkhold»? enl. Cajander.)

Sclaginella selaginoides. (»Kalkhold» enl. Ca.iander.)

Sorbns snccica. (Se nedan.)

Spiraca filipentlnla. (Se sid. 198.)

Tofieldia palnslris. (»Kalkhold» enl. C.a.iander.)

Trollius enropaens. i»Kt\vas kalkhold» enl. (>a.iander.)

Viburnum opnliis. (Karakteristisk för Värmlands hyperitberg.)

Vicia silnatica.^ (I Dalarne tydligt och klart kalkbunden enl. Gun-

nar Andersson och Semm Birger. — Karakteristisk för Värm-

lands hyperitberg. — I Värnamotrakten endast på grönslenar.)

Viola mirabilis. (Se sid. 198.)-

diksvall) samt Lingarö (G km O om Hudiksvall). — Värmlandsförekomsterna anförda

efter KiNGius i Bot. Not. Jfr även Skärman 1J)12. — Cajanders uppgifter i allm.

frän området mellan Vita Havet, Ladoga och Onega.

^ För en lokal. Köpmanberget i Hudiksvall, har jag ej lyckats påvisa samband

med skalgru.s. Blockrik mark, synnerligen svår att undersöka.

" Av mossor torde bl. a. Amblystegium siellntum och Cinclidiunt stygimn kunna
räknas till 'skalbanksväxterna>.
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Dessutom gäller här samband med skalbankar sannolikt åtminstone

flertalet förekomster av:

Actaea spicata. (Karakteristisk för Värmlands hyperitberg. — I Vär-

namolrakten endast på grönslenar enl. Hård.)

Briza media. (»Etwas kalkhold» enl. Cajander.)

Carex digitala. (Karakteristisk för Värmlands hyperitberg. — I Vär-

namotrakten endast på grönstenar enl. HÅrd.)

Carex rnuricata.

Carex panicea. (Sällsynt inom området; enl. Wiström allmän!)

Clinopodium vulgäre. (Kalkväxt, som endast å lokalt gynnade platser

växer på sandsten enl. Kraus.^ — »Kalkhold enl. Cajander.)

Convallaria polygonatum. (Flerestädes på Värmlands kalk- och

hyperitberg. — »Etwas kalkhold» enl. Cajander.)

Corylus auellana. (Kalkälskande enl. Halden 1917).

Cotoneaster integerrima. (Kalkväxt, som endast å lokalt gynnade plat-

ser växer på sandsten enl. Kraus.^)

Hahenaria conopea. (Föredrar i Kristianiatrakten kalkgrund enl. Blytt.

— »Etwas kalkhold> enl. Cajander.)

Pinguicula viilgaris. (Som ängsväxt tämligen kalkbunden enl. Ca-

jander.)

Scirpiis Tabernaemontani. (I Kristianiatrakten endast på kalkgrund

enl. Blytt.)

Scrophiilaria nodosa.

Silene niitans. (Föredrar i Kristianiatrakten kalkgrund enl. Blytt. —
»Kalkhold» enl. Cajander.)^

Hur Triticum caninum, som i Värnamotrakten endast förekom-

mer på grönstenar enl. Hård, förhåller sig i Hälsinglands kustland,

kan ännu ej avgöras.

[I övre Västerbotten synes Tiissilago farfara (»etwas kalkhold» enl.

Cajander), som i Hälsingland visserligen är »märgelgruvornas»

mest karakteristiska ogräs men f. ö. finnes mångenstädes, där kalk

saknas, vara helt kalkbunden. Mindre utpräglad i detta avseende

är exempelvis Cirsium heterophijlliim.]

För att lämna ett konkret exempel på dessa inom Norrlands

kusttrakter ingalunda sällsynta men till sin natur bland botanister

1 I Main-dalens kalk- och sandstensområden.

2 Även andra fanerogamer, t. ex. Staclujs silvatica, Carex elongata och Allium.

oleraceum, kunna möjligen räknas till denna växtgrupp, (liksom bland mossorna t. ex

Hylocomium triquetrum); däremot icke de av kalken dock tydligt gynnade »ogrä-

sen» Fragaria vesca och Aegopodium podagraria.
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säkerligen föga kända ståndorter skall en skali^rnsbacke, Ostanå, be-

lägen 1,.-) km väster om Iggesunds bruk inom Njulångers socken, något

närmare skildras. Lokalen är av gammall känd lör all hysa ovanligare

växter. Så omnämner Wistuöm härilVån Lonicera .viilostenni, Vibiir-

niim opuliis, Viola mir<ihilis och Orobus vernus. Vad som kanske

Foto. av förf.

Fig. 3. Detalj från rasniarkeu vid Östanå. Under stenblocken ligger skalgrus.

gör denna lokal mest anmärkningsvärd, är förekomsten av Sorbiis

suecica, som jag fann därstädes vid mitt första besök den 3 juli 1916.

Ostanå ligger invid Viksjön (23, i m ö. h.), en utvidgning av Forsa-

vattnens södra utloppsarm. Ett berg skjuter fram mellan sjöns

nordliga och dess mot utloppet riktade östliga vik samt når en höjd

av bortåt 70 m över havet. Det består av en grå gnejs, som åt-

minstone i västra delen är något ljusare än den för trakten eljest

karakteristiska mörka hornblendegnejsen. I söder går berget med
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tämligen brant slupning ned mot sjön; i väster finnes en nästan

lodrät, c:a 20 m hög bergvägg, som begränsar berget ett par hundra

meter öster om sjöns norra vik. Nedanför nämnda »hammare»

finnes rasmarlc av stora block; längre ned (västerut) strandsedi-

ment (grus och sand), nedåt underlagrade av lera, samt här och

var fläckar av föga omlagrad morän. InJagrad i de övriga strand-

sedimenten ligger, än tämligen ytligt, än täckt av mer än 0,5 meter

mäktig sand, en bank av skalgrus av växlande mäktighet. Skal-

banken går upp åtminstone 14 meter över Viksjöns nivå och kan

påvisas under sanden mellan de kraftiga blocken i nedre delen

av rasmarken endast en eller annan meter under hammarens bas-

nivå, bergroten (se fig. 2 och fig. 3). Skalgruset har en horisontell

utsträckning av minst 200 ä 300 m på västra och sydvästra sidan

av berget. Även nedom norra sluttningen (under »Sågmyra») har jag

funnit skalgrus av O.s m:s mäktighet och överlagrat av lera och torv.

Berget klädes i allmänhet av mossrik barrskog, särskilt barr-

blandskog. Där markbildningen påverkats av skalbankens kalk,

uppträda örtrika skogstyper. På sydsluttningen t. ex. finnes örtrik

barrblandskog med blåsippa och Vicia siluatica. Mer utpräglad syd-

bergskaraktär får berget på västra sidan, i ovan omtalade rasmark

och nedanför densamma. Skalgrusbacken klädes här av en asp-

blandad örtrik barrblandskog med högväxt Salix caprea, som sär-

skilt bildar en bård kring skogen mot de öppnare partierna nedan-

för. Här vidtaga ängar med grupper av buskar, särskilt hägg, olvon

och try, samt odlade områden.

I nedanstående artlista, vid vars upptecknande jag den 4 juli 1919 er-

höll värdefull hjälp av fil. mag. Dan Åkerblom, Uppsala, och apotekaren

Sven Brun, Hudiksvall, äro med * angivna de av Gunnar Anders-

son och Selim Birger såsom sydskandinaviska betecknade arterna.

H betyder funnen endast å hammaren.

R » » > å rasmarken.

S » » » å skalgrusbacken.

Betala pubescens Rhamniis frangula

* » verrucosa Sorbiis aiiciiparia

Juniperus communis » suecica

' Lonicera xylosteum * Viburnum opulus

Picea abies Actaea spicata

Pinus silvestris Alchemilla sp.

Populus tremula ^Anemone hepatica

Prunus padus * » nemorosa
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Anihnxantluini ndoratum

A nlhrisciis siliwslris

*A renarid trineruia

Brizd medid S

Calamagrostis amndinacea

"^Campamila persicifolia

» rotnndifolia

*Ccirex (Iig ila (a

» pdllescens

Carnm carui

*Centdnrca jdcea S

Clirysdnthemum leucanihemiim

Convallaria majalis

* » polijgondtum R
''Ddctylis glomerala

Epilobiiim dugustifoliiim \\

Fesliica elatior

» ni bra

* Frågaria nesca

Galiuni horeale

*Geraniiim rohertianum

» silvaticiim

Geum rivale

* Habenaria bifolia

> conopea S

Heraclenm sibiriciim

Hieracium diibhim

» umbellatum

» spp,

*Hijpericum qiiadrangulum S

Hfipochaeris maculata

La th grus pratensis

Luzida pilosa

Mdjdnlhemiim bifolinm

Mehimpgnim silvaticiim

Melica milans

Milinm eflnsum

*Or()biis tnberosiis

* » vemus
Oxalis acelosella

Paris <iuadrifolia

Pimpinella saxifraga

Poa nemoralis

» pralensis

Pohjpodium vulgäre R
Poten lilla erecta

Primula ofjicinalis S

'Pteris a(]uilina

Pyrola rotnndifolia

Ranunculus acris S

Rosa spp,

Rubus idaeiis H
•» saxatilis

Sedum telephium R

'Silene rupeslris H
Solidago virgaurea

* Trifolium medium
» pratense

Triticum caniniim

* Veronica chamaedrijs

* Vicia sepium

* » silvalica

Viola canina
'' » mird bilis

* » rivinidua

Woodsia ilvensis H^

Bland mossorna märktes, utom de allmänt uppträdande Hylo-

comium parictinum och //. proliferum, särskilt Ihjlocomium Iriquetriim,

som stundom var ymnig och helt täckande.

^ Ovanstående artlista över fanerogamer och ormbunkar gör ingalunda— lika litet som

kartan över skalgrusförekomsterna, fig. 1 — anspråk på att vara fullständig ; helt

säkert kunde åtskilliga arter läggas härtill, liksom skalbankarnas antal inom kart-

området säkerligen efter noggrant genomsökande av terrängen kunde fördubl)las; förf.

hoppas att i en framtid få lämna en utförligare framställning av dessa lokaler.
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Alltså förekomma vid Öslanå 27 enligt Andersson och Birger
sydskandinaviska arter, vartill kommer Sorbus siiecica, sålunda sam-

manlagt 28. Av dessa äro emellertid inom norra Hälsingland ej

mindre än 11, nämligen Betala verriicosa, Anemone nemorosa,

Arenaria trineruia, Dactijlis glomerata, Fragaria vesca, Hypericiim

(juadrangiiliim, Orobiis tuberosiis, Pteris aquilina, Trifoliiim medium,

Veronica chamaedrys och Viola riviniana i kustsocknarna tämligen

allmänna även på icke särskilt gynnade lokaler, medan fem arter,

Campamila persicifolia, Carex digitala, Centaurea jacea, Habenaria

bifolia och Vida sepium i detta avseende intaga en mer intermediär

ställning. Av de återstående 12 sydskandinaviska förekomma Gera-

nium robertianum och Silene rupestris här och där i sydberg utan

skalbankar, den förra någon gång även på stenblock i skuggad

skogsmark.

De övriga 10 arterna Lonicera xylosteum, Sorbus suecica, Viburnum
opulus, Anemone hepatica, Briza media (?), Convallaria polygonalam,

Orobus vernus, Primula officinalis, Vicia silvatica, Viola mirabilis

samt sannolikt även Actaea spicata och Habenaria conopea, sålunda

sammanlagt 12 arter, torde för sin förekomst vid Östanå vara be-

roende av den kalk, som skalbanken innehåller (jfr sid. 198—200).

Vegetationen å denna skalgrusbacke är av en yppighet, som san-

nolikt endast å Storön i Bergsjö torde ha sitt motstycke i norra

Hälsingland. Anemone hepatica, Orobus vernus, Viola mirabilis och
Vicia silvatica fmnas i stor ymnighet; den senare sågs av fil. mag.

D. Åkerblom stundom klättra ända till 2 m högt. Viburnum opulus

nådde enligt Åkerblom ända till 6 ä 7 m:s höjd, särskilt vid berg-

roten. Av Briza media fann jag ända till 80 cm höga strån.

Det största växtgeografiska intresset knyter sig onekligen till oxel-

förekomsten. Sammanlagt 10 exemplar av växlande storlek anträf-

fades, flertalet inom den aspblandade barrblandskogen. Det största

individet, uppmätt av mag. Åkerblom, var vid rothalsen 85 cm och

1 m över marken 58 cm i omkrets. Toppen, som var skadad, nådde
ungefär 13 m över markytan. Ett annat exemplar, avbildat å fig. 4,

delade sig vid marken i 3 större och 10 mindre buskstammar; den
grövsta hade vid 1 m:s höjd en omkrets av 37 cm. Åtminstone år

1919 torde ej hos något exemplar någon blomning ha ägt rum.

Oxeln förekommer i Sverige å lövängar, i lundar samt i skogar

på klipprik mark, vanligen enstaka eller i fåtaliga individ tillsam-

mans. Oxelns uppträdande vid Östanå förefaller vara fullt typiskt

för arten. Så intimt äro dessa främlingar här inblandade i den öv-



205

riga Irädvegelalionen, att det måste anses ursäktligt, att de undgått

att uppmärksammas av J. A. Wiström, som säkerligen besökt denna

lokal. N;igon gård eller jilantering linnes ej i närmaste grannskap.

Oxel förekommer dock i)lanlenid i Iggesund, ovisst sedan hur lång

tid tillbaka, vadan det ej får anses absolut uteslutet, all den kunnat

Foto. av förf.

Fig. 4. Oxel {Sorbus suecica) med tre nästan raka, tättstående stammar 'mellan

barnen å bilden'. Hälsingland, Njutångers s.n, Östanå.

med fåglar spridas från nämnda planteringar. Minst lika sannolik

synes mig dock den omvända ordningen vara, nämligen att de

planterade exemplaren härstamma från Ostanå. I Hälsingland är

nämligen såsom mångenstädes vanligt, alt befolkningen inplanterar

sällsyntare träd och buskar, såsom lönn, lind och libast vid gårdar

och fäbodar. (Jfr Koppen, som efter F. Schmidt anför, att man på
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Ösel sällan trfilTar svensk oxel vild, enär bönderna taga alla vilt

växande träd, de påträffa, och plantera dem vid sina gårdar,)

Det tiotal spridda oxelindivid av olika ålder, som nu vid Östanå

ingå såsom element i ett naturligt växtsamhälle, tyder på för arten

mycket gynnsamma ståndortsförhållanden. Oavsett huruvida ett

eller flera av dessa individ härstamma från odlade exemplar —
vilket väl aldrig kan säkert avgöras — måste oxelförekomsten vid

Östanå snarast anses såsom spontan.

Till beh'sande av frågan om oxelns vid Östanå reliktnatur an-

föras här nedan några uppgifter angående oxelns utbredning. För

värdefulla litteraturanvisningar står jag i största tacksamhetsskuld

till doktor Selim Birger.

Sorbus suecica Krok — en av kalk starkt gynnad art.

Sorbiis suecica [syn. S. scandica Fr., S. intermedia (Ehrh.) Pers.

etc] har enligt Hedlund följande utbredningsområde: I Sverige från

östra Skåne till c:a 60"40' nordlig bredd, Öland och Gottland. Ett

litet område på Jylland väster och sydväst om Arhus; sällsynt och

sporadisk (»zerstreut>) på norra Själland, södra Låland, på Born-

holm, i östra Hinterpommern, norra Västpreussen, på Ösel (huvud-

sakligen dess västra del) och inom västra delen av Åland. Upp-

träder vanligast i centrala delen av sitt utbredningsområde t. ex. i

östra Småland.

Enligt Hjelt finnes arten inom västra och södra delen av Åland

men saknas f. ö. i Finland.

Enligt Palmgren är oxeln sällsynt på Åland och har silt utbred-

ningscentrum därstädes i nordvästra skärgården; den uppträder van-

ligen i fåtaliga individ och tillhör den av kalkrik mark betingade

»lövvegetationen >.

I Norge saknas Sorbus suecica. De under namn av S. scandica

och S. intermedia i norska Horor omtalade fynden relatera sig enligt

Hedlund (hos Dyring) till en annan, av honom under namn av

Sorbus subpinnata beskriven art. (Det rör sig sålunda om sistnämnda,

när A. Blytt skriver, att av de 630 fanerogamerna och ormbunkar-

na vid Skien och Langesund det endast gäller om tvenne, Sorbus

scandica och Ophrys myodes, att de i Norge endast observerats på

kalkgrund.)
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amrange

99°

Oxelns nordgräns

I Sverige är kännedomen om oxelns nordgräns lämligen osäker

på grund av svårigheten all skilja på verkligt spontana förekomster

och dem, som på ett eller annat sätt ha kulturen alt lacka för sin

tillvaro. Så skriver exemj^elvis Skhnandi-h (1'.)0ö): »I huru stor del

af provinsen i
nämligen Ippland) den vanliga oxeln uppträder som

fullkomligt vild, är ej så

läll alt afgöra. I skär-

gården-är den med all san-

nolikhet vild, troligenock-

så i många delar af Mä-

larbygden. I inlandet är

den i de llesta fall endast

förvildad». Som exempel

j)å stora individ anföres

ett 8 m högt oxelträd iVan

Hondkyrko s:n. Fil. mag.

EiuK Almqlist har god-

hetsfuUl meddelat mig,

alt oxeln är rätt vanlig

längs norra Roslagens

kust och ofta ganska rik-

lig i lövängar, helst på

uddarna, 1. ex. å Gräsön

(inkl. Orskär) allmän;

Hörslil s:n, Laskärel och

närliggande holmar;

Forsmark s:n, On och

Rångkullan; Hållnäs s:n,

Uångsön, Skalen, Äng-

skär, Ängskärskluhh,

Bondskär, Enskär (i

mängd). Längre västerut är den mera sällsynt och sparsam, av

Almquist sedd endast på Västra Humhskär i Oslerlövsla skärgård

saml vid Tistelharsudden nära Gårdskär och å Rilskaten i Älvkarleby

s:n. Från det inre rpj)land norr om Mälarbygden känner Almquist

endast en oxelförekomsl, som kan tänkas vara vild, nämligen vid

Harbonäs i Harbo s:n, intill sjön Tämnaren. Oxlarna ingå här i

en tydligt kalkpåverkad lövängsvegetation.

Från Salatraklen angiver Dahlghkn arten såsom vild endast från

Fig. 5. Karta över utbredninjien av oxeln (Sor

bus succica; nära dess nordgräns. Efter uppgifter av

Almquist, Dahlgren, Ii. W. Hartman, Arnell (se

texten). A Gräsön (streckad å kartan) är oxeln

allmän. Upplandsförekomsterna även i övrigt något

schematiserade. O = fynd av fassil oxel (?).
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Gruvan, där den som enstaka element ingår i lägsta skogsskiktet i

i en »löväng på kalkig moränmark».

I Dalarne är enligt benäget meddelande från doc. G. Samuelsson

oxeln sannolikt ingenstädes spontan men anträffad i flera socknar

upp till Ludvika och Leksand.

Hedlunds ovannämnda uppgift om oxelns svenska nordgräns vid

60^40' avser sannolikt Gävletraklen. Hartman uppger för Gävle-

trakten (d. v. s. Valbo s:n, Hille s:n, Gävle stads områden samt den

lilla del av x\lvkarleby s:n i Uppland, som ligger norr om Dalälven)

oxeln vild från 4 lokaler, nämligen Stigslund i Orrmuren, Kungs-

bäcken, Furuvik, nära Trösken. Härtill komma enligt benäget med-

delande från lektor H. W. Arnell ytterligare två av Hartman

kända lokaler: Kastet i hagen samt Pålsberget mot Källmurstigen.^

Fil. lic. Fredrik Dahlstedt har meddelat mig, att han i Gästrik-

land funnit oxeln vild endast å sydsluttningen av ett berg mellan

Gävle och Bomhus (förmodligen en lokal, som är identisk med någon

av Hartmans ovannämnda).

Arnell (1902) har emellertid funnit oxeln vild på Iggö (ett indi-

vid) samt i Hamrånge s:n vid Häckeisäng.

Norra Roslagen faller inom området för den starkt kalkhaltiga

moränen, som ungefär vid Gävle eller strax norr därom har sin

nordgräns (Wiman). De glaciala lerornas kalkhalt avtager också

sannolikt starkt norr om samma gräns. Inom Hamrånge och på

Iggö är leptit den rådande bergarten. Lepliten innehåller t. ex.

vid Häckeisäng inblandningar av kalk; även grönstenar anstå vid

Häckeisäng. Lerorna i Hamrånge äro flerstädes starkt kalkhaltiga.

Norr om Hamrånge är i kustlandet knappt mer än en enda kalk-

förekomst känd förrän i Medelpad, ej heller några kalkrika moräner.

I Hälsingland är oxeln icke tidigare känd vild, men trädet före-

kommer där ofta odlat.

Från Medelpad ha äldre floror angivit oxeln såsom vild, vilket

emellertid torde berott på misstag. (Se Collinders flora!)-

I såväl Medelpad (enl. Collinder) som Ångermanland (Arnell

1 Pålsbergets belägenhet av mig okänd.

^ Även Lindmans flora upptager oxeln förekommande i Medelpad. I riksmuseets

botaniska avdelning ligger ett exemplar av oxel med följande påskrift: ^iMpd,

Sundsvall i furuskog mellan Karlberg och Sidsjö; en ^/g meter hög buske med 3

bladbärande grenar. Sjnes vara fullk. vild. 26 juni 1909 leg. K. B. Nordström.»

Denna förekomst får väl betraktas som rent tillfällig och kan ej jämställas med

exempelvis Östanåförekomsten.
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ISSO) är oxeln ilerestädes odlad, medan nian däremot i Västerbot-

ten endast undantagsvis, t. ex. i Umeä, trallar på planterad oxel

(enl. benäget meddelande av lektor O. Holm). Från Norrbollen

uppger X. .1. Andkksson, all oxeln odlas upp till Piteå.

Till dessa uppgifter om nu levande oxel må slutligen fogas, vad

man känner om oxelns tidigare uppträdande i Norrland. Inom

Medelpads kustland linns elt litet område å Alnö, där kalkrik ne-

(elinsyenil anstår. Här har inom Slolpås by, där lagerformigt upp-

trädande kalksten förekommer, Gunnar Andersson i en myr Dam-
jalan anträlTat ett fossilt frö, med största sannolikhet tillhörande

svensk oxel. Gran synes ha saknats i det lorvlager, vari fröet fanns.

Myren överlagrar f. ö. en skalbank, som möjligen också inverkat

på sammansällningen av ovanliggande gyltje- och torvlager. Ne-

felinsyenilens betydelse för Alnöns växtlighet har framhållits av

Grkvillius.

Oxeln är enligt Wahlgren elt med avseende på kalk tämligen

fordrande träd.

Oxelns nuvarande utbredning visar tydligt, alt arten vid sin nord-

gräns — såväl på Åland som i all synnerhet i Uppland, Gästrik-

land och Hälsingland — uppträder bunden vid starkt kalkpåverkad

mark. Delsamma gäller ovan omtalade fossilfynd, som dessutom

antyder, all oxeln tidigare — sannolikt före granens invandring —
haft en vidsträcktare spridning mot norr än i våra dagar.

Ännu en gång må vi återvända till frågan om oxelns förekomst

vid Östanå. Genom kvartärgeologiska undersökningar är känt, alt

granen, vars invandring blev av ödesdigert inflytande för de ädla

lövträden, började uppträda i närheten av Östanå ungefär vid den

lid, då havsstranden låg 31 m högre än nu. Till härskarställning

hade granen dock på denna trakt icke nått, ens när landet höjt sig

ytterligare 4 ä 5 m (Halden 1917). Nu ligger övre delen av ras-

marken vid Östanå c:a 40 m ö. h. Den har alltså kunnat koloni-

seras lång tid, säkerligen mer än 500 år före granens invandring.

Ingenting är naturligare, än all oxeln, som i sin utbredning visar

sa tydlig förkärlek för den baltiska kusten, tidigt inkommit på
iienna trakt, där fossilfynd av ek, alm, lönn, lind och hassel vittna

om lövängsvegelationens forna nordliga utbredning.

Sammanfatta vi det ovan sagda, finna vi, att oxeln vid Östanå
förekommer i elt tiotal olikåldriga exemplar i naturligt, för arten

Svensk Jiotanigk TUUkrifl 1920. \^
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typiskt växtsamhälle, vars uppkomst betingas bl. a. av en lokal

skalgrusförekomst, och vari ett stort antal sydskandinaviska arter

ingår. Denna växtplats har isolerats ur havet långt före granens

uppträdande vid en tid, då ädla lövträd voro vanliga i Hälsingland.

Att döma av fossilfynd från Medelpad har oxeln sannolikt vid tiden

före granens invandring haft vidsträcktare utbredning mot norr än

i nutiden. Alla skäl synas därför tala för den uppfattningen, att

oxelförekomsten vid Östanå är av reliktnatur.
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iJBER HYPHELIA UND OSTRACODERMA, ZWEI
VON FRIES AUFGESTELLTE PILZGATTUNGEN.

vox

H. O. JUEL.

Beide Gattungen wurden vox Fries in »Systema orbis vegeta-

bilisk (1825, S. 149, 150) aufgestellt als Glieder der Ordnung Tri-

chodermaceae. Die Merkmale dieser Ordnung sind nacli seinem

»Systema mycologicum» (III, 1832, S. 200), dass sie geschlossene

Fruchtkörper von unbestimmter Form bilden, deren Peridie flockig

ist und sich bei der Reife auflöst, und deren Inhalt eine pulver-

förmige Sporenmasse ohne Kapillitium biidet. Sie stellen dem-
gemäss nach Fries eine Mittelstufe zwischen den Gasteromyzeten

(die bei ihin auch die Myxomyzeten umfassen) und den Hypho-
myzeten dar. Die höchste Stufe in dieser Ordnung nehmen geslielte

Typen ein, wie Nyclalis, Pilacre, Onijgena (nach der jetzigen Nomen-
klatur). Das Zentrum der Ordnung bilden aber die Trichodermeae

mit den Gattungen Hyphelia, Ostracoderma, Trichoderma und My-
rothecium. Die drei ersteren Gattungen entsprechen dem alten

Persoonschen Genus Trichoderma.

Persoon hatte diese Gattung in Römers »Neues Mag. fiir die

Botanik, Bd. 1, 1794, S. 92, aufgeslellt, mit vier Arten, alle Holz-

bewohner, von denen die erste, T. viride Pers., noch diesen Namen
behalten darf. In »Observationes mycol.», I (1796, S. 12) erwei-

(ert er die Gattung, indem er zwei neue, aber auf nackter Erde
^vachsende Arten beschreibt, T. tiiherculatum (an seiner Tab. II,

Fig. 8 abgebildet) und T. laeve. Noch heterogener wird seine

Gattung, da er in »Synopsis meth. fungorum» (1801, S. 230) am
Anfang derselben die neue Art T. fuliginoides stellt. Ditmar hat

in Sturms »Deutschlands Flora», III: 1 (1817, S. 77, Taf, 38) diese
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Art mit seinem Slrongijlium fiiUginoides idenlifizierl, und Friks ist

ihm gelolgl, indem er in »Syst. myc», III, S. 87 sowohl Pehsoons

als DiTMARS Art als Syiionyme unler dem Myxomyzeten Reiicularia

umhrina Fr. (= Ii. Lycopcrdon Hull.) anlTihrl. Ans Pkrsoons Be-

sehreilning (»villosum>^ und >non lluxile
)
geht aber hervor, dass

kein Myxomyzet gemeint sein känn, und in seiner Abhandlung

fiber die essbaren Scbwämme (1822, S. 82) meint er, dass seine

Art doch von Ditmaus Slrongijlium verschieden sei. Nach meiner

Ansicbt passl dagegen die Beschreibung von T. fnliginoides Pers.

recht gut aul" die cblamydosporenbildende Form von Potijporua

plijchogaslcr Ludw., und es scheint mir eigentlich sebr naiiirlicb,

dass Pkmsoon diese Pilzform als eine grosse Tricluxlerma-Arl be-

liandeln sollte.

Als Friks in Syst. orb. veget.» die Persoonsche Gatlung aufteille,

bildele er fiir T. roseiim u. a. Arten die Gattung Ilyphelia. Als

eine besondere Gatlung betrachlet er hier T. luberciilatum Pers.,

in \velchem er den eigentlichen Typus von Persoons Trichoderma

ersiebt, einen Xamen bekommt diese neue Gattung aber nicht.

Nach LiNKs Vorgang (in Maga/in Ges. naturf. Freunde Berl. 1809,

S. 23) behält er in der Gattung Trichoderma nur die Art T. viride.

Als neue Gatlung stellt er Oslracoderma auf, ohne eine Art

anzufiihren.

In »Syst. mycol.» \vird jene unbenannte Gatlung mit Ilyphelia

vereinl. Diese Gatlung enlhält zwei Artengruppen: 1) Thelephoroi-

dvae. bolzbewohnend. mil H. rosea und drei anderen Arten, und 2)

Ilyphomyceloidea, \vovon nur eine Art beschrieben ^vird, nämlich

H. Icrreslris, unler welchem Xamen Persoons Trichoderma lubercii-

lalum und andere als Varietäten derselben betrachlele Arten zu-

sammengefasst ^verden. In der Gatlung Oslracoderma hat er nur

eine Art, O. puloinaliim, die hier zum erslen Mal beschrieben wird,

er vermulet aber, dass Trichoderma laeoe Pers. in dieselbe Gattung

gehört.

In »Summa vegetabilium Scandinavia.'» (II, 1849, S. 447) hat

FiuES ^vieder seine AulTassung iiber die Gattung Hyphelia modifi-

zierl. Die Art rosea wird ausgeschicden und biidet die neue Gal-

tung Hyphoderma. Ilyphelia zerfällt in zwei Inlergallungen, a.

Geohypha mit der einzigen Art //. terresiris, und b. Xylohypha mit

zwei holzbewohnenden Arten. Als Typus der Gatlung betrachlet

er also jetzt //. terresiris. Zur Charakterislik seiner //. terresiris hat

Fries folgende Angalien geliefert:
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(Syst. oib. vegel.) »Hypolhallus nullus. Peiidium junius villum

substrigosum sislit, nec inaturum in pelliculam conlinuam solvitur;»

(Syst. mycol. III) »effusa, strigoso-tomentosa, candida, medio

evanescens, sporidiis subargillaceis. -— Loco et vegetalione mox
dignoscilur. In terra humosa, umbrosa, humida et denudata primo

observantur ut tomentum densum, substrigosum, late efTusum can-

didum; dein medio parum elevatur sensimque e medio evanescit

sporidia copiosa läxa, denudata relinquens. Sporidiorum color in

rubentem, lividum et cinerascentem tendit. — In silvaticis frondo-

sis ubique nimium, in silvis abiegnis passim, prjecipue ?estate calida.»

Diese Merkmale passen auf einen von mir bei Uppsala öfters

beobachteten Pilz sehr gut ein, und ich känn nicht bezweifeln, dass

er mit dem von Fries beschriebenen identisch ist. Das botanische

Museum in Uppsala besitzt ein Exemplar, das P. A. Karsten in

Finland gesammelt und als Hyphelia terrestris Fr. bestimmt hat.

Es stimmt mikroskopisch mit meinem Pilz iiberein, was mich in

meiner Auffassung davon bestärkt.

Ostracoderma hat in »Syst. orb. veget.» folgende Diagnoser

»Peridium rotundato-complanatum, crustaceum, fragile, glabrum,

in medio denudatum. Sporidia coacervata. Thallus nullus. Terre-

stria. Flocci nuUi.»

In »Syst. mycol.» III wird der kaum veränderten Diagnose hin-

zugefiigt:

»Prsecedenti generi et pr?ecipue H. terrestri tam affine, ut di-

stinguere dubitarem, nisi peridio minime villoso sed crustaceo,

licet admodum tenui, discederet; accedit porro differentia formge

subdeterminatae, pulvinata?.»

Und die Art O. pulvinatum bekommt diese Diagnose:

»Sparsum aut gregarium, circumscriptum, rotundato-hemisphceri-

cum, magnitudine varium, V2 unc. circiter latum. Peridium crusto-

sum, sed tenuissimum et fragillimum, la^ve, glabrum, albidum, in

medio collabens et evanescens. Sporidia minuta, globosa, argillacea,

laxe coacervata, ipsi humo incumbere videntur. In silvis, locis

deustis, ad terram inter muscos, nobis aliquoties obvium. Ineunte

autilmno.»

Mit dieser Beschreibung stimmt ein von mir bei Mösseberg in

Westergötland gesammelter Pilz sehr gut iiberein, nur sind meine

Exemplare etwas kleiner, als Fries angibt. Bei einem Pilze von

diesem Typus hat das weniger zu sägen, und ich halte es fiir sehr

wahrscheinlich, dass mein Pilz mit O. pulvinatum Fr. identisch ist.
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In der späleren Literatur ist von den (ialtungen Hijphelin und

Ostracodenua wenig die l»ede. Coiu)a (Anleitung znni Slud. der

Mykol. 1S42, S. 87) relerierl nur die Angal)en Fries', lietert aber

ein paar eigene, wenig sagende Abbildnngen von H. terreslris (TaC.

C, Fig. 33: 1—4\ Bonorden (Handbuch der allg. Mykol. KSöl, S.

146) zitiert nur Fries' Angaben iiber Ilijphelia und verweist

(htracoderma zu den unsiclieren (ialtungen. Flckel (Symbohie

nivcol. 1S(U». S. 36;i) nininil zwei Varielälen von H. lerreslris auf.

\'. (ilba isl in seineni Kxsickatwerke »Fungi rhenani» unter Nr.

147 (als lU)tri]lis i'pi(f<ie(i), v. /laixi unler Nr. 1()41 distribuiert. Was
er unler Nr. 1()2 als »Oslracoderma pulvinaluni Vv. (V?)» bezeicbnet

hal, ist nach »Synib. niycol.», S. 35, nicht dieser Pilz, sondern

Glisclirodcrma cinctum Fuck.

In Saccahdos >Sylloge fung.» IV, S. 136, steht unter Botrytis

epigaea Link: »Hyphclid lerreslris Fr. (Trichodernia huve, nenio-

rosum, tuberculatum, varium Auct.), saltem quam vidi in exsiccatis

(H. M. 773 etc), huc special.» I)as Hauplnierkmal der (lallung

bei Fries, der angiokarpe Bau, wird hier gar nicht erwähnt. In

Habenhorsts »Krypl. Flora», 2. Aull., Bd. I: 8, S. 299, steht H.

lerreslris als Synonym von liolnjlis epigaea v. rosea Sacc, ofTenbar

durch ein Missverständnis der Angabe Saccardos.

Lind (Danish fungi as repr. in the herb. of Rostrup, 19 3, S.

500) belrachtet Ilyphelia lerreslris als identisch mit Botrylis epigaea

Link und nennl die Art Ii. lerreslris (Fr.) Lind.

Oslracoderma slehl in Saccardos »Syll. fung.> VII, S. 4()7, unler

den dubiösen (jallungen. Ks wird hier angegeben, dass die Sporen

7 '
1' // in Diam. sind, woher diese Angabe stammt, wird nicht

milgeleill.

Fries' Beschreibungen von Hyphelia und Oslracoderma waren,

wie wir gesehen, nur auf makroskopische Merkniale gegriindel.

Diese Pilze besilzen aber in ihreni Innern Konidienträger von

einem charaklerislischen Typus. Die ferlilen Hyphenkomplexe sind

reich verzweigt, an den Spitzen nicht öder kaum aufgelrieben, und
sind uberall, nicht nur an den Spitzen, mit fast ungcstielten, run-

den Konidien bedeckl. Solche Typen sind mehrmals beschrieben

worden. Ob Links Bolrylis epigaea (Linnés »Spec. plant.», ed. 4,

W: 1, 1824, S. 53) eine solche Form isl, lässt sich aus der knappen
Beschreibung nichl entscheiden. Mil Hyphelia lerreslris diirfle sie

kaum idenlisch sein, da sie kein geschlossenes Konidienlager ge-
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biidet zu haben scheint, und da die Konidien als weiss angegeben

werden.

BoNORDEN (Handb. der allg. Mykologie 1851, S. 115, Taf. VII,

Fig. 161) bescbreibt Polyactis epigaea, die er fiir idenlisch mit Links

Art hält, mit lolgenden Worten: »Biidet ein lomentöses, sehr ver-

webtes Hyphasma, aus welchem die fruchlbaren Hyphen etwas

hervorragen. Auf feuchter Erde im Walde und in Waldwegen.

Sobaid die Sporen reif sind, ist das Hyphasma mit einem grauen

öder graugelben Pulver bedeckt.» Vielleicht ist der hier beschrie-

bene Pilz gerade Hyphelia terrestris. Die Abbildung zeigt eineii

Konidienträger von demselben T3'^pus, ^vie bei Hijphelia, nur mit

dem Unterschiede, dass Konidien nur an den letzten Gliedern gezeich-

net sind, Denselben Typus zeigt auch P. fiilva Bon. (Taf. V, Fig.

128; Taf. VII, Fig. 159), die ebenso auf Erde wächst. Zu dem-

selben Typus gehört ebenso die an Zweigen wachsende, nicht

Hyphelia-ariige Botrytis spectabilis Harz (Bull. soc. imp. natur. Moscou

1871, Taf. IV, Fig. 2 und 3). Ob auch B. dichotoma Corda (Ic.

fung. I, Taf. IV, Fig. 244) hieher gehört, scheint mir aus der

schlechten Abbildung kaum zu entscheiden sein.

Das Wichligste, was iiber diesen Konidienträgertypus geschrieben

ist, riihrt von Brefeld (Unters. aus der Mykologie VIII, S. 9, Taf.

I, Fig. 11—14) ber. Er hat gefunden, dass solche Konidienträger

mit zwei Tonientella-Arten, die er T. /lava und T. graniilala nennt^

verbunden sind. Erstere wächst auf Holz, letztere meist auf Erde.

An den Abbildungen tritt das Charakteristische dieses Typus sehr

deutlich hervor. Die reich verzweigten konidientragenden Äsle

bestehen aus zylindrischen Gliedern, die iiberall mit fast ungestielten

runden Konidien besetzt sind, wobei die Konidienbildung am End-

ghed anfängt und allmählich bis zum Grunde des fertilen Astes

fortschreitet. T. flava, die auf Rinde wächst, hat stachlige Konidien,

T. graniilata hat glalte Konidien und wächst meistens auf Erde.

Beide bilden nackte Konidienlager, die Konidienträger treten höch-

stens zu Koremien zusammen. Dass er aber auch den Hyphelia-

Typus kennt, geht aus folgender Ausserung (S. 10) hervor: »Bei

Botrytis epig?ca, fiir welche die zugehörige Tomentella nicht von

uns gefunden ist, wurden die Conidienträger im Innern von sehr

ausgedehnten Mycelmassen gleichsam fruchtkörperartig gebildet.»

Dies bezieht sich oITenbar auf Hyphelia terrestris öder eine ähn-

liche Form, möglicherweise Ostracoderma.

Von Höhnel hat »Uber die zu Tomentella-Arten gehörigen Bot-
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rvlis-Formen» f^eschrieljen {Si[/.. l)er. Akad. Wiss. Wien, Malh. nnl.

Kl., Ikl. IKk 1, 1^.)<)7, S. .i). Er hal eine solche KonidienCorm unler-

suchl, (lie er />. caima Scluim. nciinl. und die er als zu T. fusca

{Vevs.) gehörig vernuilel. liiiKi i:li)s T. (jranuUda ist nach ihm

wahrsclieinlich die Hasidienrorm »von der so häufigeii liolrijlis

epigaea Lk.» l^r sagl nichls von //;//>/ie//a-arligen Formen mit

geschlossenen Fruelil lagern.

HKKFKLn vernuilel, dass die KonidienCorm seiner T. (jraiuildld mil

liolrijlis (jemella (Bon.) Sacc. identisch sel. Sie ist aber jedenfalls nicht

mil dem von lioNORDEN (1. c, Taf. VI, Fig. i:^8) al)gel)ildelen

Plujmatoirichnm (jemellnm idenliscli, denn diese Art hal länger

geslielle Konidien, die an den kugelig aurgelriei)enen Hyphenenden

lokalisierl sind. Finen solchen Tvpus zeigl anch diejenige Form,

die LiNDAU in »IIahknh. Krypt. Flora», I: 8, S. 29'.) unler dem

Namen Botrijlis epigaca ahgebiidet hal, denn diese Abhildung slelll

eine ganz andere Arl als Pohjactis epbjaea Bon. dar. Dieseli)e

AulVassung scheint Saccakdo zu teilen, denn in »Syll. Fung.» IV,

S. 18(5 sleht B. epigaca in der Unlergattung Phijmatotiichiim (»rami

apice inllali ibicpie nuiricnlalo-conidiophori»^, und die Beschreibung

scheint mir eher auf Lindals Form als auf diejenige Bonordens

zu passen.

In LiNDAUS Bearbeilung der Ilyphomyzelen in »Kn(;li:r-Puantls

Xaliirl. Pllanzenfam.», S. 487, wird die Unterg. Plujinalolriclnim so

eharaklerisiert: »Äsle an der Spitze aufgeblasen und auf ziemlich

langen Slerigmen die Sporen tragend.» Diese Merkmale passen

nicht auf die Konidienlormen der Tomenlella-Arlen, zu deren Typus

auch die beiden hier behandellen Arten gehören. Ich schlage daher

vor, ITir diese Formen eine besondere Gattung zu bilden. Die ersle

Art dieses Typus, die deullich beschrieben wurde, war Friks'

Ihjphelia lerrcslris, wenn er auch nur makroskopische Merkmale

herbeizog. Der Gallungsname känn verwendet ^verden, wenn nur

(lie Merkmale elwa so emendiert werden: rami conidiophori

a|)i(e non inflali, conidiis rotundis brevissime ped icellatis

undi(|ue lecli. Zu dieser Gattung gehören die von Brkfki.o und

v. IlÖMNKi. bescbriebenen Konidienformen von Toinenlclla-Avicn,

sowie llijplxclia lerrcslris Fries und Ostracodcnna pulvinaliun Fries,

die also //. puloinala (Fr.) zu heissen hat. Diese beiden Arten

bilden geschlossene Konidienlager, was aber oflenbar als Gallungs-

mcrkmal nicht belrachlet werden darf.
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Hijphelia Icvrestris Fr. trilt in gewissen Jahren in der Umgegend

von Uppsala zieiiilich häufig auf. Vermutlich stellt er die Konidien-

form einer Tomentella-Art dar, vielleicht derjenigen, die Brefeld

T. graniilata nannte, bisher habe ich aber keine solche Basidien-

form gefunden.

Der Pilz biidet auf nackler Erde flache und anscheinend ge-

schlossene Konidienlager von unbestimmtem Umriss und et\va 3 bis

5 cm Durchmesser. Sie haben einen sehr zarten Bau, indem sie von

sehr locker verwebten Hyphen zusammengefugt sind, und es ist

Fig, 1. HypheUa terrestris. Quer-

schnitt vom peripheren Teil eines Frucht-

körpers, in der Mitte ein Balken von

«terilen Hyphen. 250: 1.

Fig. "J. Hypheli'./ jjulvntata. Quer-

schnitt vom peripheren Teil eiues Frucht-

körpers. 250: 1.

daher schwierig sie zu fixieren. In den Präparaten, die ich von

dieser Art gemacht habe, sind daher die Kerne weniger gut erhalten.

Uber den Bau dieser Konidienfruchtkörper will ich Folgendes

mitteilen.

Sie werden in verschiedenen Richtungen von kräftigeren, vegeta-

liven Hyphen durchzogen, von welchen konidientragende Hyphen-

komplexe ausgehen. Die vegetativen Hyphen können einzeln ver-
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laufen, öder zu Biindeln veischiedener Dicke vereinigl sein. Die

Hyphen dieser Biindel sind unlereinander sehr dicht verbunden

und haben einen geraden und parallelen Verlauf (Fig. 1). Die

äussere rmbullufig des Fruclilkörpers ist locker und scbwach.

Sie besleht iiur aus vom Innern kommenden Ilyphenenden, die

ein sehr iockeies Geflecht bilden. Die Hauptmasse des Frucht-

körpers bilden die ferlilen Hyphenkomplexe, die zum Teil aus den

vegelaliven Hyphen öder Hypheni)iindehi entspringen, wahrschein-

lich aber aucli aus der im Substrale wachsenden Hyphenmasse

emporwachsen. Die Enlwicklung dieser Hyphen geht ohne Zweifel

von unten nach oben, denn nur in den oberslen, der Hiille angren-

zenden Parlien habe ich ganz junge Konidien angelrolTen. Ich

Fig. 3. Hyphelia terresfris. a und b fertile Hyphen mit jungen Konidien; c

jnnge Konidie, Eintritt des zweiten Kerns; d unreife Konidien; a—d 1500: 1. e

zwei reife Konidien, 1850: 1.

halte es nichl fiir unwahrscheinlich, dass diese Entwicklung sich

noch ^veiler forlsetzt, so dass endlich auch die umhiillenden Hy-

phen fertil werden. Wenn es sich so verhält, so wiirde das

ÖlTnen des Fruchtkörpers und die Blosslegung der Konidienmasse

nicht durch ein Auflösen der äusseren Hiille zu siande kommen,

sondern dadurch, dass diese Hiille selbst in die Konidienbildung

mit einbezogen wird.

Die konidientragenden Hyphen liegen nicht dicht zusammen-

gepackt, wie bei der anderen Art, sondern bilden eine sehr lockere

Masse mit Lufträumen zwischen den Hyphenästen. Sie sind reich

verästelt, ofl dicholomisch, und i)estehen aus ziemlich langen und
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geraden, etwa 6—9
fi.

dicken, mit mehreren Kernen versehenen Glie-

dern. In jiingeren Stadien sind die Kerne sehr zahlreich, die

Mehrzahl der Kerne wandein aber in die Konidien ein, die zuriick-

gebliebenen scheinen dann zu degenerieren, wenigslens zeigen sie

dann keine deutliche Struktur mehr. Alle Glieder dieser Hyphen

sind iiber und iiber mit Konidien bedeckt (Fig. 1).

Die Konidien wachsen etwa zur halben Grösse heran, ehe sie

Kerne bekommen. Die äusserste Schicht unterhalb der Hiille ent-

hält in einigen Präparalen vorwiegend solche kernlose Konidien.

In einer etwas tieferen Schicht sieht man hier viele einkernige

Konidien. Den Eintritt des Kerns in die Konidie habe ich einige

Male beobachtet (Fig. 3 b). In ein paar Fallen habe ich einker-

nige Konidien gesehen, in welche ein zvveiter Kern eintritt (Fig. 3

c). Zweikernige Konidien kommen im Inneren des Fruchtkörpers

ziemlich häuiig vor. Die allermeislen fertigen Konidien enthallen

aber 3 bis 5 Kerne, die häufigsle Zahl ist 4. Nur sehr selten habe

ich beobachtet, dass ein Kern in eine bereits 2-kernige Konidie

eintritt, und ich nehme daher an, dass Kernteilungen in den Koni-

dien stattlniden. Nach Kernteilungsfiguren in den Konidien habe

ich zwar vergeblich gesucht, dies känn aber sehr wohl auf die

ungeniigende Fixierung des Materials beruhen.

Die eben fertige Konidie ist von Plasma erfiillt, in welchem die

Kerne zerstreut liegen. Später wird das Plasma durch eine grosse

zentrale Vakuole an die Peripherie gedrängt, und die Kerne liegen

dann gegen die Wand gedriickt. Die Konidienwand hat in den

Präparaten ein fein punktiertes Aussehen, wahrscheinlich durch

winzige Stacheln öder Warzen, die schwierig wahrzunehmen sind

(Fig. 3 e, wo die Warzen zu grob gezeichnet sind).

HypheUa piiloinata (Fr.) nenne ich den Pilz, den ich bei Mösse-

berg gefunden habe. Auch von dieser Art habe ich keine Basidien-

fruktifikation beobachtet. Die Konidienlager bildeten geschlossene,

feste und glatte, gewölble, kuchenförmige Körper von rein weisser

Farbe, welche der nackten Erde mit ihrer ganzen unteren Fläche

direkt angewachsen waren. Die kleineren w^aren auch innen

weiss, die grösseren zeigten im Innern einen bräunlichen Farbenton.

Ganz reif waren offenbar keine dieser Exemplare.

Nur ein paar Meter entfernt von der Stelle, wo jene Exemplare

wuchsen, fand ich auch andere von einem anderen Aussehen^

welche auf der Erde, aber unter spärlichem Grase wuchsen. Die

Form dieser Pilzkörper war unbestimmter, ihre Oberfläche nicht
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^'hen, sondera elwas /ollig. Sie waren in ihrer Enlwicklung ^veiter

vorgeschrillen, ein gelbbraunes Sporenpulver trät slellenweise her-

vor. Da die mikroskopische Unteisuchung eine völlige Uberein-

stiinnuinf^ mit jenen anderen Kxemplaren in bezug auf die Koni-

dii-n und Konidienliäger erwies, so känn ich nicht bezweifeln,

<iass nur zwei elwas verschiedene Wuchsformen einer und derselben

Art bier vorlagen.

Von beiden Formen bal)e icb Spirilusmalerial, und von diesem

M iirden durch Zerzupfen unler der Lupe mikroskopische Präparate

in Glyzerin hergestelll, an denen icb die Verteilung und Verzwei-

l»ung der Ilypbenelemenle stadieren konnte. Kinige Kxemplare

<ier glalten Form wurden in schwachem Zink-Essig-Alkobol fixiert

lind zu Paraflinschnitten benutzt.

F^ig. 4. Hi/phelia pnlvinaia. a fertiler Hyphenbiiscliel, junges Stadium; b das-

selbe, älteres Stadium; a und b 520: 1. c und d sterile Hyphenglieder; 950: 1. e

fertile Hyphe mit jungen Konidien; /' junge Konidie, Eintritt des zweiten Kerns;

e und / 1500: 1. g reife Konidie, 1850: 1.

Die unter dem Grase Avachsenden zottigen Fruchtkörper sind von

zieniHcb kräftigen Balken durcbzogen, die aus eng verwachsenen

parallelen Hyphen bestehen, und die mit ibren zugespitzten Enden
il ber die Oberfläche elwas hervorragen, dadurch das zollige Aus-

seben hervorrufend. Von diesen slerilen Hypbenziigen geben die

ferlilen Hypben aus. Die auf nackter Erde wachsenden glatten

Frucbtkörper zeigen einen einfacberen Bau. Hier fehlen nämlicb

Jene Halken vollständig. Die ganze innere Masse scbeint aus fer-

lilen Hypben zu besleben. Ilöcbslens känn man bie und da ein-
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zelne etwas kiäfligere Hyphen mil ziemlich geradem Verlaufe beob-

achten, von welchen die fertilen Hyphen ausgehen diirften, und

die also die Stelle jener Balken vertreten. Die fertilen Hyphen
sind sehr reich und unregelmässig, nicht deutlich dichotomisch^

verzweigt (Fig. 4 a, b). Sie sind sehr dicht zusammengepackt, so

dass sie eine ganz kompakte Masse ohne Hohlräume })ilden (Fig.

2). Die äussere Umhiillung ist sehr diinn und besteht nur aus den

peripheren Teilen der inneren Hj^phenmasse, an welchen die Koni-

dienbildung allmählich aufhört.

In allén Teilen des Fruchtkörpers sind die Zellen der Hyphen
mehrkernig. Ob die Kerne in Paaren auftreten öder nicht, ist

schwierig zu enlscheiden. Zuweilen bekam ich den Eindruck, dass

einige Kerne paarweise gelagert waren, z. B., in der in Fig. 4 c

abgebildelen Zelle, welche 10 Kerne enthält. Die in Fig. 4 d darge-

steilte kleine Zelle hat nur 4 Kerne, die 2 Paare zu bilden scheinen.

Die sehr jungen fertilen Hyphengliedern, an denen die Konidien

schon angelegt sind, sind sehr reich an Kernen. An einem späteren

Stadium wandern in jede Konidie zwei Kerne nach einander ein.

Oft sah ich einen Kern im Sterigma eingezwängt und einen zweiten

dicht unter ihn liegen (Fig. 4 e). In anderen Fallen sah ich eine

Konidie, die schon einen Kern enthielt, und in deren Sterigma schon

ein zweiter eindrang (Fig. 4 /"). Die fertigen Konidien, haben in

der Regel 2 Kerne, wenn auch solche mit 3 Kernen nicht gerade

selten sind, Die reifen Konidien sind bei dieser Art glatt (Fig. 4 g).

Aus diesen Beobachtungen an den Kernen, sowohl in den Hy-

phengliedern, als beim Eintritt in die Konidien und in den reifen

Konidien, diirfte hervorgehen, dass der ganze Konidienfruchtkörper

der zweikernigen Phase gehört. Schnallenverbindungen habe ich

bei keiner dieser Arten gesehen.
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Växlgeogralieii har i vårt land länge omfattats med särskilt stort

intresse. Helt naturligt har detta studium huvudsakligen ägnats

de högre växterna, och mera sällan ha undersökningarna gällt de

lägre kryptogamerna t. ex. parasitsvamparna. Många av våra bo-

tanister äro ännu av den åsikten, att parasitsvamparnas utbredning

är densamma som resp. värdväxters. Denna uppfattning var förr

även den bland mykologer rådande. Så skrev t. ex. E. P. Fries

i sin doktorsavhandling »Anteckningar öfver svamparnas geogra-

liska utbredning» 1857: »Dessa (= parasitsvamparna) förete icke

under olika zoner några egendomliga slägten, men man kan likväl

antaga, att arternas eller formernas antal bland dem tilltager i

samma mån som de växter, på hvilka de utbildas. Men utan tvifvel

gäller för dessa svampar den för alla lägre organismer gemensamma
lagen, att de till arterna äro 'mera likformigt utbredda öfver hela

jordklotet, än de fullkomligare. Då dessa lägre bildningar mera

bero af sin malrix och lokala förhållanden, än af kliniatels inver-

kan, så förklarar detta, hvarföre icke heller någon så väsendtlig

skilnad är att förvänta.» Allt eftersom kännedomen om dessa

svampar ökades, blev det emellertid klart, att deras utbredning er-

bjuder en hel mängd intressanta problem. Den svenske forskare,,

som framför andra framhållit detta, är professor G. Lagerheim, i

vars mykologiska arbeten ofta geografiska frågor behandlas.. Han
har t. ex. påvisat den intressanta grupp av parasitsvampar, som ha

alpin-maritim utbredning, och bl. a. även påpekat, vilken betydelse

kunskapen om växtparasiternas (gallbildarnas och parasitsvamparnas)

förekomst har för vår uppfattning om värdväxternas invandrings-

historia.
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Det är en mycket vansklig sak att på nuvarande ståndpunkt

diskutera mykogeografiska frågor. Vår kunskap om de enskilda ar-

ternas utbredning är nämligen ännu mycket bristfällig. Några trak-

ter av vårt land äro visserligen rätt väl undersökta, men från andra

åter så golt som saknas observationer. Mycket arbete med mate-

rialinsamling återstår ännu, innan några definitiva resultat angående

parasitsvamparnas geografi kunna vinnas.

Ett av de största ofullständigt kända områdena av vårt land är

Västernorrlands län. Jag företog därför sommaren 1918 en studie-

färd genom Medelpad från dess västra till dess östra del, varvid jag

särskilt undersökte de västra socknarna. Under en exkursion be-

söktes även gränstrakterna mot .Jämtland, och några fynd gjordes

då inom ett litet område av Rätans socken i detta landskap.

Dessa fynd upptagas även här. Mina samlingar från resan äro i

och för sig icke märkvärdiga. Men de ha för mig haft betydelse

såsom utfyllande en lucka i vårt mykogeografiska vetande, och i

fråga om en del viktiga arters utbredning erhöll jag under färden

betydligt större klarhet. Då det dessutom är mig bekant, att dessa

frågor i hög grad intressera min högt värderade lärare professor

G. Lagerheim, vågar jag framlägga resultatet av resan såsom ett

litet bidrag till den festskrift, som skall hugfästa minnet av hans

€0-årsdag.

*

Ehuru, som redan nämnts, det material, vi ha till vårt förfogande

för bedömande av parasitsvamparnas utbredning, ännu är ringa, så

tillåter det oss dock att med rätt stor säkerhet urskilja vissa växt-

geografiska grupper. Vi ha t. ex. den ovan nämnda alpin-maritima

gruppen, dit av Medelpadssvamparna Piiccinia Geranii på G. silua-

ticum och Uromyces Solidaginis på S. virgaurea samt i viss mån
Puccinia Virgaiireae på samma värdväxt tyckas höra. I Sv. Bot.

Tidskr. 1909, sid. 19 o. f. diskuterar Lagerheim utförligt utbred-

ningen av Uromyces Solidaginis och nämner en rad andra svampar

till samma växtgeografiska grupp. Av dessa bör nu Taphrina carnea

utgå, då det visat sig, att denna art är utpräglat arktisk-alpin, och

då Palm vid närmare undersökning av sina uppländska fynd funnit,

att de utgöras av den närstående arten T. Janiis.^

^ Dessa Mda svampar visa ett speciellt intresse ur växtgeogiafisk synpunkt.

Palm påpekar (Arkiv f. Bot. 1917^ Bd. 15, Nr. 4, sid. 5), att de möjligen vikariera.

T. carnea finns ej nedanför björkregionen, under det att T. Janus förekommer på

lägre nivåer.
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Kn annan grupp är den nordliga. Dil hör bl. a. Spliacelotheca

Polij(/oiu-rinip(iri och Puccinia gigantea. Del linns även rent alpina

arler, sydliga arter, kanske en baltisk grupp o. s. v.

Kn grupp av parasitsvampar utgöres av dem, som följa värdväx-

terna över hela deras utbredningsområde. Hit torde höra bl. a.

i'romiices Alchemillae och Puccinia Taraxaci bland roslsvamparna.

Av ustilagineerna lordo bl. a. rslilago longissima på Giijceriaixriev

V\^. 1. Fyndorterna för de på Geranitun silvaticnm förekommande rostsvam-

parna Puccinia Geranii (I), Puccinia Morthieri (II) och Uromyces Geranii (III).

och Cinlraclia Caricis på Care.r-arter ha ungefär samma utbredning

som resp. värdväxtsläkten i Sverige. En ustilaginé, som däremot är

funnen endast inom ett landskap, ehuru värdväxten har vidsträckt ut-

bredning i vart land, är Ustilago grandis på Phragmiles commiinis. Den
äi- i litteraturen känd endast från Uppland. Svampen i fråga är lätt

tip[)märUsammad och kan ej gärna i andra landskap ha undgått

mykologernas blickar.

De kartor, som åtfölja denna uppsats, visa ett par fall, där pa-

rasitens utbredning ej täcker värdväxtens. I fig. 1 äro fyndor-

ierna för tre rostsvamparter pa Geranium silvaiiciim inprickade.

Kommande undersökningar skola naturligtvis komplettera dessa kar-

tor, men de synas mig redan i sitt nuvarande skick ganska bely-

sande. Här föreligger nämligen tre olika arter på en värdväxt, som
allmänt förekommer i hela vårt land, och alla tre arterna ha olika

Svensk Botanisk Tidskrift 1920. 15
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utbredning. Piiccinia Geranii kan betraktas som en alpin-maritim

art, P. Morthieri är övervägande nordlig, men går längre söderut än

den förra, och Uromyces Geranii åter är en i vårt land övervägande

svdlig form. (Se vidare under resp. arter i nedanstående förteckning.)

Lika belysande är kartan över Puccinia rubefaciens (fig. 2.). Dennas

värdväxt är Galium boreale, som förekommer över hela Sverige.

Svampen åter synes ha en egendomlig utbredning. Kartan upptar de

kända svenska och norska lokalerna. I Finland är den funnen på

ett par lokaler på ungefär samma
geografiska höjd som de svenska,

och svampen förekommer alltså på

ett område tvärs igenom södra Fin-

land och mellersta Skandinavien.

FVån Medelpad föreligga förut ett

fåtal uppgifter om parasitsvampar.

Under en resa i Sverige 1882 be-

sökte den berömde danske myko-

logen E. RosTRUP Sundsvall under

en nordisk frökongress därstädes.

De svampfynd, som han gjorde i

denna stads omgivningar samt un-

der en dags uppehåll i Ange, med-

delade RosTRUP i Öfversigt af Kungl.

Vet. Ak. Förh. 1883. Det är ett

30-tal parasitsvampar, däribland 3

ustilagineer och 15 uredineer. En

av dessa senare, nämligen Puccinia

Fergiissoni på Viola palustiis åter-

finnes ej här nedan i min förteckning. Jag sökte den förgäves.

Den är eljest ej ovanlig i Norrland.

För övrigt finnas i litteraturen endast antecknade 3 Taphrina-

arter från Medelpad, samlade dels av Palm (Arkiv f. Bot. 1917), dels

av Seth.

Den botaniskt kanske mest intressanta platsen i Medelpad är

berget Ranklöven på grund av den mängd fjällväxter, som där växa.

Alpina fanerogamer, ormbunkar och lavar äro förut kända från

berget, och det var därför med tillfredsställelse jag där antecknade

två rostsvampar med liknande utbredning, nämligen Uromyces Soli-

daginis och Puccinia Virgaureae. För den senare var Ranklöven den

Fig. 2. Fyndorterna för Puccinia

rubefaciens på Galium boreale.
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enda fvndorlen i Medelpad, den förra växte dessutom i landska-

pels västligaste del.

Da jag i skrivande stund endast har tillgång till min urediné-

samling, nöjer jag mig med att i förteckningen upptaga de insam-

lade rostsvam|)arna. Av övriga iakttagna svampar vill jag särskilt

nämna rrophhicUs hcmisphdcrica (Speg.) Sydow pa Canim carui i

i Hanklöven. Det är en sällsynthet, som förut i vårt land iaktta-

gils pa Öland och (ioltland samt i Stockholms skärgård. I Norge

är den funnen vid Jordel i Vinje. Av andra phycomyceter kan jag

nämna Phijsodenna Menijanthis, som ej är vanlig i Norrland. Av
ustilagineer insamlades Cintractia Caricis på åtskilliga Care.r-arler,

Doassansia Alisinatis, Knlijloma Calendiilae på Hieracium silvaticnm

och stenolepis, Sphacelotheca Polijgoni-viiupari, Ustilago Hordei, levis

och nnda samt Urocystis Aneniones var. irregularis på Aconitum sep-

tenlrionale. I Vallens by, Ilaverö socken, var kornet svårt angripet

av sot, vilket antagligen berodde på att kornel ej betats. Aret förut,

da betning skett, hade föga sol iakttagits.

Medelpads kända uredinéflora uppvisar ungefär samma artantal som

det angränsande Härjedalens, d. v. s. mellan 50 och 60 arter. Dock

råder en rätt stor olikhet i Horans sammansättning. Antalet mikro-

former är betydligt större i Härjedalen. Av detta landskaps Puc-

c//j/a-arter äro 45 % mikroformer, under det att motsvarande siffra

för Medelpad är 23. Detta ger ytterligare stöd för den åsikt, som
uttalats av många forskare, att mikroformerna skulle vara särskilt

karakteristiska för fjäll- och arktiska trakter.

För att undvika onödig upprepning av sockennamnen meddelar

jag här belägenheten av de platser, som i förteckningen upptagas.

Vid Sundsvall ligga N. Stadsberget och Kubikenborg, i Horgsjö

socken Lönnan, Bergåsen, Ranklöven och Västanå, i Haverö soc-

ken Haverövallen, Säter, By, Byberget, Alby, Kvisselön, Klacken

Sågsveden, Ön, Djuphorlen och Hortlliggen, på gränsen mellan Me-

delpad och Jämtland ligger Björnröset och i Rätans socken Horten,

Hulresfligg, Hammarmyrknippen och Handsjön. Övriga namngivna

platser äro järnvägsstationer eller andra orter, som lätt återfinnas

pa en karta.

Där ej annat angives, äro fynden gjorda i slutet av juli eller

början av augusti 1918.



228

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév. Campaniila rotundifolia: X. Stads-

berget, Säter. RosTRUP omnämner samma svamp pä C. persicaefolia

från Sundsvall.

C. Melampijri (Rebent.) Karst. Melampyvum pratense: Johannisberg, Östa-

vall, Säter, Hortfliggen, Hammarmyrknippen.

C. Tussilaginis (Pers.) Lév. Tiissilago farfara: Vattjom, Johannisberg, Berg-

åsen, Lönnån.

Gymnosporangium jiinipcrinum [L.) Fries I. Sorbus anciiparia: N. Stads-

berget, Kubikenborg, Johannisberg och ett flertal ställen i Borgsjö,

Haverö och Rätans socknar. Dessutom har jag sett exemplar från

Hässjö socken, tagna 1919 av stud. C. Juhlin-Dannfelt. III. Juni-

perus communis-barr: Lönnån.

Nyligen har prof. Jakob Eriksson (K. V. A:s Handl. 1919) sammanfört

G. Iremelloides och G. juniperinum till en art G. tremelloides (A. Br.) v.

Tub. Då jag ännu ej är fullt övertygad om lämpligheten av denna sam-

manslagning, har jag föredragit att tills vidare begagna det hittills vanliga

namnet på svampen.

Egendomligt är att jag i Medelpad liksom i Härjedalen endast funnit

teleutosporer på barr och förgäves eftersökt sådana på stamdelar av

Juniperus. Rostrup anger dock fynd av det senare slaget från Ange.

Melampsora belulina (Pers.) Desm. Belula nana: Haverövallen. B. odorata:

Haverövallen, Byberget, Alby b}', Västanå, Sillre vid Ranklöven.

M. pinitorqua (A. Br.) Rostr. Populas tremula: Nedansjö, Johannisberg.

M. salicina Desm. Under detta kollektivnamn upptar jag alla fynd av

Melampsora på Salices i landskapet. Salix caprea: hela landskapet;

S. lapponnm: Haverövallen; S. nigricans: Östavall, Västanå; S. ni-

gricans X phijlicifolia : Haverövallen; S. pentandra: Sillre vid Rank-

löven.

Phragmidium perforans (Dietr.) Liro I. Rubus saxatilis: Haverövallen.

Rostrup omnämner från Sundsvall en Phragmidium på R. saxatilis.

Det är ej möjligt att endast av denna uppgift avgöra, om hans fynd

utgjordes av ovanstående svamp eller av Gymnoconia interstitialis.

Phr. Potentillae (Pers.) Karst. I. Potentilla argentea: By, Kubikenborg.

Phr. Rubi-idaei (Pers.) Karst. I, II, III. Rubus idaeus : flerstädes i

hela landskapet.

Phr. tuberculatum J. Muller. Rosa cinnamomea: Lönnån I, III, Haverö-

vallen I, Västanå I. Jag är mycket tveksam, huruvida bestämningen

härvidlag är riktig. Teleutosporerna skilja sig bet\'dligt från Phi:

subcorticium's. De innehålla 4—6 celler, enstaka sporer äro t. o. m.

endast 3-celliga. Ändcellen är föga större än de övriga. I dessa

avseenden överensstämmer svampen med Phr. tuberculatum, och jag

hänför den tills vidare till denna art, ehuru möjligen en annan art

föreligger. Likaså är det icke möjligt att avgöra, vart exemplaren

från Haverövallen och Västanå höra, då dessa endast voro försedda

med cseomahopar. — Det är mig bekant, att professor Lagerheim
gjort ett liknande Phragmidium-fynd. Ett närmare studium av våra

/?osa-phragmidier vore säkert lönande.
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Pnccinia Acetosae (Schum.) Körnicke II. Rumcx Acclosa: Matfors, Stöde,

Säter, Haverövalicn.

P. Arenariae (Schum.') Wintcr III. Airiiaria Irincrina: Kubikenborg; Melan-

(Irium silueslre: Matfors; StclUtrut (jmminca: Hybcrget.

RosTRUP (1. c.) påpekar, att denna svatiip borde uppdelas i två arter,

en på alsinaceer (vanlig i Danmark) och en på silenaceer (saknas i Dan-

mark). Mina observationer synas bekräfta denna åsikt. Vid Matfors

växte Arcnaria trinervia, Mclnndriiim silncstrc och Slcllaria grominca bred-

vid varandra, men endast Mclandriiim var angripen av svamjjcn.

P. Carduoriim Jacky II. C. crispus: Matfors, Johannisberg.

P. Caricis (Schum.) Rebent. I. Urtica dioica: N. Stadsberget, Ranklöven,

Västanå, östavall, By, Haverövallen. II. Carex paltescens: Ranklöven.

P. Cirsii Lasch II. Cirshim hclerophijllum: By.

P. Cnici Marlius II. Cirshim lanceolaliiin: Bergåsen.

P. coronata (-orda I. Rhamniis frangiila: N. Stadsberget, Västanå, Lönnån,

Haverövallen, Ön, Björnröset. II. Calamagrostis ariindinacea: Lönnån.

P. Dioicae Magnus I. Cirsium heterophijlliim: Bergåsen, Lönnån, Ön. En-

dast enstaka recidier. Cirsium palnslre: vid en barack nordväst om
Björnröset.

P. Epilobii-letragoni (DC.) Winter I, II, III. Epilobinm montaniim: N. Stads-

berget.

P. Gcranii Lev. III. Geranium siliHilicum: Haverövallen.

I en uppsats om Härjedalens parasitsvampar (Arkiv f. botanik 1912,

Bd. 12 Xr. .>) utbytte jag — kanske på då väl lösa grunder — det dittills

begagnade namnet P. Geranii-silvalici Karst. mot ovanstående. Föran-

ledd härav företog P. Magnus 1913 en undersökning av Lévp:illés origi-

nalmaterial samt av exemplar från olika häll och fastslog, att namnet
P. Geranii Lév. bör användas. Genom denna undersökning visade det

sig också, att P. Geranii har en vidsträckt utbredning i Amerika, Europa
och Asien, men att den inom olika områden utbildat skilda geografiskt-

biologiska raser. Den europeiska formen förekommer uteslulande på
G. silvalicum. Angående dess utbredning i vårt land se sid. 225 och
kartan fig. 1. I södra Sverige är den funnen vid Stockholm samt enl.

meddelande av T. Vestergren på norra sidan av Kolpiården (Kila s:n).

Denna lokal ligger c:a 1 mil från Bråviken.

P. giganlea Karst. III. Epilobinm angustifoliiim : By. En sällsynt svamp
på en vanlig värdväxt. I nyssnämnda uppsats uppräknade jag de

då kända fyndorterna för svampen. Till dessa kunna läggas ovan-

stående samt Asnäset i Lillherrdals s:n, Härjedalen (K. Falck aug.

1915), Nuoljatunneln, Torne Lappmark (G. Erdfman juli 191G) och
Sarek, LåcJdepakte T. Vestergren 1901\ Den senare förbisåg jag i

föregående förleckning. Svampen förekommer alltså i Dalarne,

Härjedalen, Medelpad och Västerbotten samt i Lule och Torne Lapp-
mark. Troligt är att den finns även i åtminstone Jämtland och
södra Lappland. Det senare området är för tillfället i mykologiskt
avseende alldeles okänt. Tydligt är emellertid att svampen har
nordlig utbredning i vart land.
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P. Hieracii Marlius. H. laelicolor Almqu. var. caesiellum Dt.: Säter; H. sil-

vaticiim subsp.: Ranklöven, Horlesfligg; H. sp,: N. Stadsberget; H. iim-

bellaliim: Matfors, Stöde, Östavall; H. vulgatum subsp.: Byberget.

P. Hijoscridis (Schum.) Liro. Hypochaeris maculata: X. Stadsberget II,

Matfors II + III.

P. Lampsanae (Schultz) Fuckel II. Lampsana communis: N. Stadsberget.

P. Leontodontis Jacky II. Leontodon autuinnalis : Fränsta.

P. Morlhieri Korn. III. Geranium siloaticum: Bergåsen, By, Haverövallen
Ön. RosTRUP omnämner denna svamp från Ange. Angående dess
utbredning se sid. 226 och fig. 1.

P. persislens Plowr. I Thalictrnm simplex och II + III Triticum repens:

Haverövallen.

Denna svamp är en rätt stor sällsynthet i vårt land. Den är förut

känd från endast ett fåtal platser. Till dessa lokaler kan jag, utom den
ovanstående, lägga ytterligare två. Fil. lic. G. Erdtman har insamlat
svampen på Th. flavum i Fjärås i Halland 3.7.1917, och på samma
värdväxt har fil. lic. G. Täckholm funnit den vid Enskede 31 . 5 . 1920.

P. Pimpinellae (Strauss.) Martius II + III. Pimpinella Saxifraga: N. Stads-

berget, Matfors.

P. Poarum Nielsen I. Tussilago farfara: flerstädes i hela landskapet.

P. Polygoni-vivipari Karst. III. P. viviparum: Haverövallen, Klacken.
P Ribis DC. III. Ribes riibrum (odlad): By.

P. riibefaciens Johans. III. Gcdium boreale: Kvisselön, Lönnån.

Svampen förekom på båda platserna endast på ett par kvni:s yta.

Detsamma var förhållandet i Glöte i Härjedalen, där jag fann den 1908.

Angående svampens egendomliga utbredning se sid. 226 och kartan fig. 2.

Utom de i Falck 1. c. sid. 13 upptagna lokalerna upptar kartan de ovan-
stående samt Hålland i Jämtland (Vleugel juli 1909).

P suaveolens (Pers.) Rostr. Cirsium arvense. Svampen betydligt spar-

sammare än i S3'dligare landskap. Iakttogs på följande ställen:

Kubikenborg, Matfors, Stöde, Nedansjö, Johannisberg.

P Tanaceti DC. II -f III. Tanaceium vulgäre: Matfors, Stöde. Svampen
förekom i Matfors mycket sparsamt, ehuru värdväxlbeståndet var

stort. I Stöde var förekomsten något rikare. Dock var även där
största delen av Tanace/«m-beståndet rostfritt.

P. Tavaxaci (Reb.) Plowr. Taraxacum sp.: flerstädes i landskapet.

P. variabilis Greville. Taraxacum sp. I, II, III: Ranklöven.

P. Yiolae (Schum.) DC. II + III. Viola montana: N. Stadsberget, Säter, By-

berget; V. Riviniana: Kubikenborg, Bergåsen, Lönnån.
P. Virgaureae (DC.) Libert III. Solidago virgaurea: Ranklöven.

Denna svamp har ovan förts till de alpin-maritima, dit den även räk-

nats av Lagerheoi (Sv. Bot. Tidskr. 1909). Senare fynd komma dock
kanske att föranleda ändring häruti. Utom i Jämtland, Härjedalen och
Medelpad (se även sid. 226) är den funnen i Söderhamns skärgård
K. Afzelius juli 1910), vid Vänern (Kristinehamn 1893, H. Hamberg och
Vänersborg 1893, Eliasson) samt vid Gullmaren i Bohuslän (Eliasson och
Lagerheim).
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P. Zapfii Winter. Caltha palustris: Haverövallcn II + Hl, Västanå III,

Stöde III.

Piicciniastriim Padi (Kunzc et Schm) Dictcl I. Picea r.rcc/sa-kottar: Berg-

åsen. RosTRur fann vid Sundsvall svampens stadier på Primus Padus.

P. Pirolae (Gnicl.' Schröter II. Pijrula scciinda : Hyberget.

P. Vaccinioruni J^ink) Lagcrh. Myrtillus nigra: Kubikenborg, By; Yacc.

vitis idaea: Klacken.

Triphragminm Ulmoriae (Sclium.) Link. Spiraea ulmaria II + III: Hor-

ten, Haverövallen, By, Västanå. Jag har dessutom erhållit exemplar
av denna svamp, tagna vid Vivsta varv 1919 av stud. C. Juhlin-

Dannfelt.
Urcdinopsis Polypodii-Dryopleridis (Moug. et Nestl.) Liro. Phegopteris

Dryopleris: Kubikenborg, Ranklöven, Klacken.

Uromyces Acetosae Schröter II + III. Rumex Acetosa: Sågsveden.

U. Aconili-lycoctoni (DC.) Winter III. Aconiium septentrionale: N. Stads-

berget, Ranklöven.

U. Alchcmillae Pers.) Lév. II 4- III. Alchemilla vulgaris: N. Stadsberget,

Matfors, Johannisberg, Lönnån, Haverövallen.

U. Anlhyllidis (Grev.) Schröter II. Anthyllis vulneraria: Torp. Insamlad
av stud. E. SiLFWERHJELM 1917.

v. Fabae (Pers.) De Bary II. Orobas vernus: Byberget; Vicia sepium:

Johannisberg, Ranklöven, Bergåsen.

Det är ju rätt egendomligt, att svampen förekom på den i dessa

trakter ovanliga Orobus vernus. Denna växte även i Ranklöven, men
var där utan svamp.

U. Geranii ,DC.) Otth et Wartm. G. silvaticum: Hortfliggen, Ön, Byberget,

Handsjön.

Blytt Bidr. t. kundskap om Norges soparter. IV. 1896) säger om
denna svamp, att »den folger sin vertplante trofast så långt den går.»

Detta är dock säkerligen oriktigt. Den går i Sverige ej så långt norrut

och ej så högt upp mot fjällen som sin värdväxt. Se kartan fig. 1.

r. Polygoni (Pers.) Fuckel II + III. P. avicularc: Kubikenborg, Matfors,

Fränsla, Västanå, Byberget; Knmex Acelosella: Matfors, Nedansjö.

U. Solidaginis (Sommerf.) Niessl. III. S. virgaurea: Ranklöven, Haverö-
vallen, Klacken, Horten, Hammarmyrknippen.

Sedan Lagerheim skrev sin redogörelse för denna arts utbredning,

har en intressant lokal tillkommit, nämligen Ekö i Loftahammars
socken i nordöstra Småland (Eliasson i Sv. Bot. Tidskr. 1915, sid. 406

.

Fyndet gjordes alldeles vid havstranden och rul)bar ej vår uppfattning
av svampen såsom alpin-maritim.

U. Trifolii (Hedw.) Lév Trifolium pratense: N. Stadsberget, Matfors.

U. Trifolii-repenlis Gast.' Liro I, II, III. Trifolium repens: Matfors, By-
berget, Bergåsen.
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FLORISTISKA BIDRAG FRÄN KARESUANDO
OCH NORRA DELEN AV JUKKASJÄRVI

SOCKNAR.

AV

T. Å. TENGWALL och C. G. ALM.

I slutet av juli månad 1919 företogo vi en botanisk exkursion

från östra ändan av Torne Träsk (Laimolaliti) upp till Peltsa- och

Moskon tuoddar-massivet. Vår väg förde från Laimolaliti över Kai-

vare, Vuoskåive och Mannamtjårro förbi östra stranden av Kama-
jaure och Kiepamajaure; vidare över Sinukkavare ned till Korvi-

jokks inflöde i Kiepamajokk och därifrån genom Jukkijokks dal»

gång fram till Amasjaure. Denna sjö samt Rostojaure överroddes;

från Rostojaure gick vandringen ungefär rakt på Kålkeåive och

därifrån över Rauskasvare, Paltovare och Yli Njauko fram till

Kummavuopio. Härifrån färdades vi förbi Aggojaure samt över

Ladnevare och andra till Tuipalmassivet hörande fjäll ner i Kumma-
jokks dalgång fram till Peltsa. Detta sedan L.estadii tid bekanta

fjäll besöktes; exkursioner gjordes även på de svenska delarna av

Moskon tuoddar. Vandringen fortsattes slutligen över gränsfjället

Tjårrokaisse ner i Norge med Lyngen fjord som slutpunkt.

Våra fynd utgöra närmast en komplettering av Th. C. E. Frii:s

och S. Mårtenson: »Floristiska bidrag från de alpina och sub-

alpina delarna av Karesuando och Jukkasjärvi socknar norr om
Torne Träsk» (Sv. Bot. Tidskr., Bd. 4, 1910). Några fynd äro emel-

lertid av den beskaffenhet, att de förtjäna att särskilt pointeras.

Nya för Torne Lappmark äro Carex nardina och Luzula nivalis;

Pedicularis flammea föreligger för första gången med säkerhet från

Karesuando socken.
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Vegetalionsförhållandena i de av oss besökta trakterna hava

skildrats av Th. C. E. Fries i hans arbete »Botanische Unter-

suchungen im nördlichsten Schweden» (Akad. Avh., Uppsala 1913),

och vi hava därför ingen anledning att inga därpå; den tid vi

ägnat området tillät ej heller några specialundersökningar. Kn del

förhållanden äro emellertid av den art, att de förtjäna ett omnäm-
nande, då de avgjort avvika från vad som är vanligt i åtminstone

de llesta övriga svenska fjälltrakter.

I det stora lavhedsområde, som sträcker sig från Vuoskåive ni)p

till Rostojaure, och där Betala n«na-hedar sannolikt täcka den allra

största arealen, är det påfallande, att Lazala paroi/Iora, vilken i

övriga fjällområden är en ängsväxt, ingår i hedarna och icke blott

i de mossrika utan även i torra lavmarker, där den gör ett syn-

nerligen främmande intryck. Kn annan art, som såväl i fråga om
uppträdande som frekvens är anmärkningsvärd, är Vahlodea atro-

purparea, som torde vara en av de allmännaste fjällväxterna inom
området. Den förekommer icke blott i videsnåren utan även i de

mossrika hedarna och saknas ej heller i lavhedar; dessutom är

den synnerligen karakteristisk för vissa snölägepåverkade gräshedar.

Särskilt kunde detta iakttagas inom Karesuando socken. — Norr

om Rostojaure är rikedomen på »polygonmaik> och blockmark

påfallande, även på låga nivåer (700—800 m). På rutmarken

spela den lavrika Phyllodoce-heden samt Andromeda tetragona en

stor roll.

Av intresse var att följa Horans och vegetationens förändringar i

samband med berggrundens beskalfenhet. Inom den av oss be-

sökta delen av Jukkasjärvi socken utgöres berggrunden av kalk-

fattiga urbergarler; detsamma är förhållandet i Karesuando socken

åtminstone upp till Rostojaure. Norr om denna sjö börja skilfrar

uppträda; de äro emellertid föga kalkrika hårdskilTrar, och dessa

torde dominera i norra delen av Karesuando. Endast vid Kilpis-

järvi samt kring Peltsa-Moskon tuoddar-massivet uppträda mjukare,

kalkrika skiffrar.

Som redan av Tengwall (Uber die Bedeutung des Kälkes fiir

die Verbreitung einiger schwedischen Ilochgebirgspflanzen. — Sv.

Bot. Tidskr., Bd. 10, 1916) påpekats, äger den svenska fjälKloran

ett arlpar, av vilket den ena arten, Cai\:x saxaiilis, endast före-

kommer inom kalkområden, den andra, Carex rotundata, synes

vara utesluten från kalkrika trakter. Bägge dessa hade vi tillfälle

alt iakttaga, och med avseende på deras fördelning annoterades
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följande. Inom hela Jukkasjärvi och inom Karesuando upp till

trakten av Rauskasvare saknades Carex saxatilis, under det att

C. rotundata förekom i snart sagt varje myr. Från detta fjäll och
fram emot Kummavuopio växte bägge arterna, C. rotundata dock i

majoritet. Det var emellertid påfallande, att på eller nära de stäl-

len, där C. saxatilis uppträdde, en del andra arter, vilka antingen

saknas eller äro sparsamma inom urbergsområdet, förekommo. I

omedelbar närhet av C. saxatilis-kärren växte sålunda Salix reti-

culata, Salix myrsiniles, Thalictrum alpinum, Potentilla verna, Andro-

meda tetragona jämte de tillsammans med dessa rikligt förekom-

mande Polygonum viviparum, Parnassia palustris, Astragalas alpinas,

Tofieldia borealis, Bartsia alpina m. fl. Vegetationen erhöll på be-

gränsade ståndorter samma karaktär som på kalkrika fjäll. Det

torde ej vara förhastat att draga den slutsatsen, att kalk på dessa

begränsade ytor förekommer rikligare än i omgivningen. Sanno-

likt hava uppfrysningsfenomen betydelse för anrikning av kalk i

de övre jordlagren. — Från trakten av Aggojaure mot norr och

väster iakttogs icke på något ställe Carex rotundata, utan C. saxa-

tilis var den ensamhärskande arten. I dessa trakter hade även

floran och vegetationen en annan karaktär än i det söder därom
belägna fjällområdet. Sålunda uppträdde

,
Andromeda tetragona-

hedar allmänt, och längst mot nordväst voro Drijas octopetala och

dess följeväxter allmänna.

I fråga om fyndorterna för växterna hava de på topografiska

kartan utsatta namnen i allmänhet använts. Ett par här nedan

anförda namn äro ej utsatta på kartan, varför uppgift om deras

läge här lämnas. Koudavare är fjället mellan Kåvlatjårro och

Pednatjärro söder om Rostojaure; Amasjaure är den lilla sjö in-

vid södra stranden av Rostojaure, i vilken xVksijokk utfaller.

Achillaea millefolium L. Kar.: Nedom Peltsa på gammalt lappläger.

Alchemilla alpina L. Kar.: Tjårrokaisse.

Alchemilla Wichurae Bus. var. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Alniis incana (L.) ^\'^illd. var. borealis Norrl. Kar.: Aggojaure.

Alsine hirta (Wormskj.) Hn. Kar.: Tjårrokaisse.

Alsine strida (Sw.) Wg. Kar.: Moskon tuoddar.

Alopecurus fulvus Sm. Jukk. : Mannamtjårro. Kar.: Amasjaure, Palto-

vare, Kummajokk nedom Peltsa.
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Andromeda letragona L. Jiikk.: Kicpamajaurcs östra strand. Kar.: Kou-

(iavare, Ladnevare, Tjårrokaisse.

Angclicd Archangelica L. Jukk.: Kaivare. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Antennaria carpalica (Wg.) R. Br. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Anlcnnaria dioica (L.) GaM-tn. var. hyperhorea (Don.^ DC. Kar.: Peltsa

Arabis alpina L. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Campannla rolundifolia L. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Campanula uniflora L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Cardamine dcnlata Scluiltes. Kar.: Moskon tuoddar.

Cardamiiie bcllidifolia L. Kar.: Kålkeåive, Koudavare, Peltsa, Moskon
tuoddar, Tjårrokaisse.

(autx alpina L. Jukk.: Kiepamajaure. Kar.: Hostojaure, Yli Njauko,

Kumnia eno, Ladnevare, Kummajokk nedom Peltsa, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

Carex atrata L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Carex Buxbanmii Wg. Kar.: Sinukkavare.

Carex capillaris L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Carex capilata Soland. Jukk.: Kiepamajaures östra strand. Kar.: Kum-
ma eno, Peltsa.

Carex dioica L. Jukk.: Kiepamajaure.

Carex festiva Dewey. Kar.: Peltsa.

Carex misandra H. Br. Kar.: Moskon tuoddar.

Carex nardina Fr. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Carex parallela L?cst. Kar.: Aggojaure, Peltsa, Moskon tuoddar.

Carex pedata Wg. Kar.: Pellsa, Moskon tuoddar.

Carex rariflora (Wg.) J. E. Sm. Jukk..' Kiepamajaure. Kar.: Moskon
tuoddar.

Carex rostrata Wilh. Jukk.: Kaivare, Vuoskåive. Kar.: Amasjaure, Rosto

jaure, Kumma eno, Peltsa.

Carex rotiindata Wg. Jukk.: Allmän. Kar.: Allmän S om Rostojaurc

X därom allm. till trakten av Kummavuopio.
Carex rupestris All. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Carex saxatilis L. Kar.: Täml. allm. i norra delen. Rauskasvare— Palto-

vare, Ladnevare, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Carex usinlata Wg. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Carex vesicaria L. Kar.: Kummajokk nedom Peltsa i björkskogen.

Ceraslinm alpinum L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse. — På Moskon
tuoddar även var. glabrnm Rctz. och var. lanalum (Lam. Hegetschw.

Ceraslinm arclicuni Lgc. Kar.: Moskon tuoddar, Peltsa.

Deschampsia alpina (L.) H. et S. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Draba^ fladnizensis Wulf. Kar.: Tjårrokaisse.

Draba fladnizensis Wulf. X nivalis Liljcbl. Kar.: Tjårrokaisse.

Draba fhidnizensis Wulf. X Wahlenbcrgii lin. Kar.: Peltsa.

Draba magcllanica Lam. * Zw/-co E. Ekm. f. lornensis E. Ekm. Kar.:

Peltsa, Moskon tuoddar.

* Det insamlade materialet av Drabae har välvilligt granskats av fru E. Ekman
för vilket vi bär framföra vårt tack.
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Draba nivalis Liljebl. Kar. : Tjårrokaisse.

Draba rupestris W. Br. X Wahnenbergii Hn. Kar.: Peltsa.

Draba Wahlenbergii Hn. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Dryas octopetala L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Elyna Bellardii All. Kar.: Moskon tuoddar.

Epilobiiim anagallidifolium Lam. Jukk. : Kiepamajaure. Kar.: Kålkeåive,

Koudavare, Ladnevare, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Epilobium daviiricum Fisch. Kar.: Åggojaure.

Epilobium Hornemannii Rchb. Kar.: Koudavare, Åggojaure.

Epilobium lactiflorum Hausskn. Kar.: Peltsa.

Equisetiim variegatiim Schleich. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Erigeron elongatus Ledeb. Kar.: Kummajokk, Peltsa.

Erigeron neglectiis Kern. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Erigeron uniflorus L. Kar.: Kiepamajokk vid Korvijokks inflöde, Rosto-

jaure, Kålkeåive, Ladnevare, Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse. —
Innefattar även E. eriocephalus (Fl. dan.) Lindm.

Erigeron iinalaschkensis Vierh. Kar,: Kålkeåive, Peltsa, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

Eriophorum Scheuchzerii Hoppe. Jukk.: Vuskoåive, Kiepamajaure. Kar.:

Allm. mellan Rostojaure och Kummavuopio, Ladnevare, Peltsa,

Moskon tuoddar.

Euphrasia minima Jacq. Jukk.: Kaivare, Vuoskåive, Mannamtjårro, Kania-

jaure. Kar.: Allmän. — E. latifolia Pursh. ej iakttagen.

Euphrasia salisburgensis Funck. Kar : Peltsa.

Geum rivale L. Kar.: Kumma eno, Åggojaure.

Gymnadenia albida (L.) Rich, Kar.: Peltsa.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Kar.: Åggojaure. — På samma ställe

även cum fl. alb.

Juncus triglumis L. Jukk.: Kiepamajaures östra strand. Kar.: Peltsa,

Moskon tuoddar.

Lednm palustre L. Jukk.: Kaivare i björkskogen.

Leontodon aulamnalis L. (coll.). Kar.: Rauskasvare, Peltsa, Moskon tuoddar.

Luzula frigida (Buch.) G. Sam. Allmän.

Luzula nivalis (Ltiest.) Beurl. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.^

Luzula parvifiora (Ehrh.) Desv, Allmän, även på fjällhedarna.

Luzula sudelica Willd. Kar.: Åggojaure.

Luzula Wahlenbergii Rupr. Kar.: Koudavare, Moskon tuoddar.

Melandrium rubrum (Weig.). Garcke. Kar.: Kumma eno, Åggojaure, Ladne-

vare, Peltsa, Moskon tuoddar.

Nardus strida L. Kar.: Koudavare, Kålkeåive, Rauskasvare, Ladnevare,

Kummajokk nedom Peltsa (associationsbildande!), Peltsa, Moskon
tuoddar, Tjårrokaisse.

Oxytropis lapponica (Wg.) Gray. Kar. : Peltsa, Tjårrokaisse.

Papaver nudicaule L. Kar.: Peltsa.

Pedicularis flammea L. Kar.: Moskon tuoddar.

^ Anträffad på Ortovare vid Torne träsk i augusti 1919 av K. Nordhagen.
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Pediciilaris hirsula L. Kar.: Ladnevare, Moskon luoddar, Tjårrokaisse.

Fediciilaris Sccplnim Caroliniiin L. Kar.: Amasjaure.

Phaca frigida L. Kar.: Kumina eiu) i björkskog, Äggojaure i björkskog.

Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Phegopteris alpcslris (Hoppe) Spenn. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Phippsia algida ^Soland.) R. Br. Kar.: Moskon tuoddar.

Phleuin alpiniim L. Kar.: Äggojaure, Ladnevare, Pcitsa, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

Pingiiicula alpina L. Ju k k.: Kiepamajaurcs östra strand. Kar.: Ladne-

vare, l'eltsa, Moskon tuoddar.

Poa arclica U. Br. .lukk: Kamajaure, Kiepamajaure. Kar.: Kålkeåivc.

.\ggojaure, Ladnevare, Peltsa, Moskon tuoddar.

Polcmonium campainilaliini Th. Fr. Kar.: Koudavare, Rauskasvare, Äggo-

jaure, Ladnevare, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Potcntilla niiwa L. Kar.: Tjårrokaisse.

Polenlilla vcrna L. Kar.: Koudavare, Rauskasvare, Äggojaure, Ladnevare,

Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

EanuncnUis glacialis L. Kar.: Koudavare, Kålkeåive, Ladnevare, Tjårro-

kaisse.

Rhododendron lapponiciun (L.) Wg. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Sagina inlermedia Fr. Kar.: Moskon tuoddar.

Sagina Linnaei Presl. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Salix arbuscnla L. Kar.: Peltsa.

Salix haslala L. X herbacea L. Kar.: Ladnevare.

Salix haslala L. X reliciilala L. Kar.: Ladnevare.

Salix lanata L. Kar.: Kumma eno, Äggojaure, Ladnevare, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

Salix myrsiniles L. .lukk.: Kiepamajaures östra strand. Kar.: Rauskas-
vare, Äggojaure, Ladnevare, Peltsa, Moskon tuoddar.

Salix polaris Wg. Kar.: Koudavare, Kålkeåive, Äggojaure, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

Salix reliculala L. Jukk. : Kiepamajaures östra strand. Kar.: Koudavare,
Rostojaure, Rauskasvare, Äggojaure, Ladnevare, Moskon tuoddar,

Tjårrokaisse.

^axifråga aizoides L. Kar.: Äggojaure, Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårro-

kaisse. — var. auranlia Hn. Sällsynt på Peltsa.

^axifraga caespilosa L. .lukk.: Kaivare. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårro-

kaisse.

Saxifråga cernua L. Kar : Rostojaure, Kålkeåive, Moskon tuoddar, Tjårro-

kaisse.

Saxifråga niualis L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Saxifraga opposilifolia L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Saxifraga rivularis L. Kar.: Koudavare, Kålkeåive, Peltsa, Moskon tuoddar,
Tjårrokaisse.

Saxifraga tennis (Wg.) H. Smith. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårro-

kaisse.
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Scirpus austriaciis Palla. Jukk.: Kiepamajaure. Kar.: Tämligen allmän

mellan Fiostojaure och Kummavuopio, Peltsa, Moskon tuoddar, Tjårro-

kaisse.

Silene acaiilis L. Kar.: Moskon tuoddar, Tjårrokaisse.

Sparganium submuticiim Hn. Jukk.: Vuoskojaure (ster.). Kar.: Amas-
jaure, Aggojaure.

Spiraea Ulmaria L. Kar.: Aggojaure.

Triticum violaceum Horn. Kar.: Peltsa, Moskon tuoddar.

Wahlbergella apetala (L.) Fr. Kar.: Moskon tuoddar.

Vahloclea atropurpurea (Wg.) Fr. Jukk.: Allmän från Vuoskåive till Kiepa-

majaure.

Woodsia glabella R. Br. Kar.: Peltsa.
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^^EliNIGE CHINESISCHE TERTIÄRPFLANZEN.

VON

RUDOLF FLORIN.

Unsie Kennlnis von der terliären Flora Ostasiens isl heute noch
sehr mangelhaft. Es ist freilich wahr, dass man besonders aus

Japan, aber auch aus Oslsibirien, Sachalin, Sichola-Alin, dem
Amurlande, der Mandschurei und Tonkin eine nicht geringe Anzahl

Terliärpllanzen beschrieben hat, die vom sowohl geologischen als

botanischen Gesichtspunkt aus grosses Interesse darbieten — und
dies glit besonders belrefTs der japanischen Funde — aber Avenn

man die heulige Kennlnis von z. H. der europäischen mit derjeni-

gen von der ostasiatischen Tertiärflora vergleicht, so fällt alsbald

die sehr fragmentarische BeschalTenheit der letzteren in die Augen.

Es diirfte daher von Seiten der Paläontologen freudig begriisst

werden, dass in nächster Zeit dank der von Professor .1. G, An-

dersson in der Geologischen Landesuntersuchung Chinas organisier-

ten Sammlerlätigkeit vielleicht eine Möglichkeit vorhanden sein

wird, nach und nach einen befriedigenderen Einbiick in die Ent-

Nvicklungsgeschichte der Flora und die klimatischen Verhältnisse

Nvährend der Tertiärzeit im östlichen Asien, speziell China, zu ge-

winnen.

Im Folgenden bezweckl Verfasser einige chinesische Tertiärpflan-

zen zu beschreiben, die vor kurzem der Paläobolanischen Abteilung

des Xaturhislorischen Reichsmuseums zu Stockholm zugesandt

wurden, um untersucht und bestimmt zu werden.

Im August 1919 wurden tertiäre Pflanzen von Prof. J. G. An-

dersson bei Ta-Ching-Kou unweit des Dorfes Han-Jo-Pa nördlich

von Kalgan in der Provinz Chili angetrolTen. In einem Hriefe vom
13. September 1919 an Prof. Th. G. Halle, der im Archiv des hie-
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siegen paläobotanischen Museums aufbewahrt wird, schrieb derselbe

u. a. Folgendes: »When returning from my journey in Mongolia

this summer I heaid of two coal mines near Han-nor at the very

edge of the Mongolian Plateau .... The western coal mine was
situated in the midst of the basal wall, evidently a small patch of

sedimentary beds underlaid as well as overlaid by the basalt. A
prospecting tunnel had been dug last year and in the refuse heaps

I found quite a number of Tertiary plants. But unforlunately the

soft clay, in which these leaves were contained, exhibits the de-

structive properties of »Pappersgyltja». It dries up in Ihin layers

which then crumble down into small pieces. In the beginning I

had a quite nice collection but after an hours time most of the

material was, in spite of possible precautions, hopelessly fallen into

pieces. Only a small number of more resistant pieces could be

saved ....»

Pinus sp.

Fig. 1 a— b.

Zwei Samen, die wohl einer Pinus-Ari angehören aber nicht nä-

her bestimmt werden können, da ausser Samen nichts weiter vor-

liegt. Gegen die riickhaltlose Anwendung der Grösse und äusseren

Form der P/n«s-Samen als Unterscheidungsmerkmal zwischen ver-

schiedenen fossilen Arten macht sich nunmehr mit Recht ein sehr

kritischer Ståndpunkt geltend (siehe z. B. Reichenbach in Kräusel).

Die Gattung Pinus ist friiher von verschiedenen Fundorten aus

dem Tertiär Ostasjens nachgewiesen worden: aus dem Gouverne-

ment Jenissejsk (Ostsibirien), Sichota-Alin, der Mandschurei und
Japan (der Provinz Ugo und der Insel Sado).

Pmus-Reste in Form von Samen, Zapfen und Nadeln sind iiber-

aus häufig aus europäischen und nordamerikanischen Tertiärab-

lagerungen beschrieben worden.

Comptonia Anderssonii n. sp.

Fig. 1 c—g.

Einige unvollständige Blätter vorhanden; Blattlamina nahezu öder

ganz bis zum Mitlelnerven in im allgeraeinen nicht völlig gegen-

ständige, auf die Spitze des Blattes zu konkav gebogene und scharf

zugespitzte Segmente geteilt; von dem kräftigen Mittelnerven zwei

öder ausnahmsweise drei bis vier Sekundärnerven in jedes Blatt-

segment auslaufend.
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Hi:riiy brachte 1906 eine gule Cbersicht von den fossilen Comp-

lonia-Arien. Die hier voiliegenden Reste diirften mit keiner von

den 21 in jener Ubersicht angefiihrten, ^vegen des unzureichenden

Materials leihveise nicht ganz gut charaklerisierten Arten identi-

::*

- f

k
il

Fip. 1. Tertiärpflanzen aus der Provinz Chili, a, b Pinus sp, (ö -j^). c—g Comp-

tonia Anderssonii n. sp. /) Carpinus ? sp. i rhi/llifes sp. k, I Problematikum {I

2,7
-y). — Wenn nicht unders angegeben, sind die Figuren in uatiirlicher Grösse auf-

genommen.

fizierl werden können. In der Jetztzeit komml nur eine Art, C.

asplenifoUa (Banks) Baill. vor, die im östliclien Nordamerika ver-

breitet ist. In der Tertiärzeit war Comptonia eine kosmopolitische

Gattung und erreichte nach Bkrry ihren grössten Artenreichlum

im Eozän, Oligozän und Miozän.

SvenskBolanisk Tidskri/t 1920. 16
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Dass Comptonia in tertiärer Zeit in Ostasien vorhanden gewesen

war, wiisste man schon länge. Comptonia dryandroides Ung. (Syn.

Comptoniphylliim Naumanni Nath.) ist nämlich aus der Provinz

Ugo und C. Gaudinii Heer (Syn. Comptoniphijllum japonicum Nalh.)

aus den Provinzen Hitachi und Musashi in Japan nachgewiesen

worden.

Carpinus? sp.

Fig. 1 h.

Nur ein unvollständiges Blattfragment liegt vor, das keine nähere

Bestimmung gestattet. Der Blattrand ist doppelt gezähnt; die An-

zahl Seitennerven beträgt 7,

Von Reimann (in Kräusel) wurde neuerdings wieder auf dle

Schwierigkeit, die Bläller der Gattungen Betala, Alniis und Carpinus

sicher voneinander zu unterscheiden, aufmerksam gemacht, da ihre

Form, RandbeschalTenheit und Nervaturverhältnisse so variierend

sind, dass sie nur schlechte Unterscheidungsmerkmale abgeben kön-

nen.

Das vorliegende Blått wird auch nur mit allem Vorbehalt unler

Carpinus aufgefiihrt. Erst ein ziemlich reichhaltiges Material von

vollständigen Blättern diirfte eine einigermassen zuverlässige Be-

stimmung ermöglichen können.

Fossile Blälter, ziir Gattung Carpinus gefuhrt, sind mehrmals aus

ostasiatischen Terliärablagerungen (in dem Amurlande, der Mand-

schurei, Sachalin, Japan und Tonkin) beschrieben und abgebildet

worden. Die am häufigsten nachgewiesene Art ist Carpinus grandis.

Ausserdem sind einige Carpinus-iihnliche Blätter unter dem Namen
Carpiniphijllum von Japan angefiihrt.

Phyllites sp.

Fig. 1 /.

Ein kleines vollständiges Blått mit kurzem Stiel, einnervig; Se-

kundärnerven vom Mittelnerven unter spilzem Winkel ausgehend,

nahezu gerade an den schwach gezähnten Blattrand verlaufend;

keine Tertiärnerven und Nervillen sichtbar.

Dieses Blått erinnert an gewisse Rosazeen-Blätter, z. B. diejeni-

gen einiger rezenten Amelanchier-Arten , die in Ostasien vorkommen.

Doch wage ich es wegen des unzureichenden Materials nicht be-
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slimmt dieser Gallung zu/.ufiihren. Uberhaupt diiifle inan schwer-

lich ein/.elne fossile Blälter von so \venig charakleristischem Aus-

sehen sicher bestimmen können.

* ...

'•

Hinsichtlich des Alters der Kalgan-Pllanzen känn ich nichts Re-

slimmtes aussagen. Die beschriel)enen Resle sind da/.u allzu wenig,

lind, was wichliger ist, fiir eine gewisse Kpoclie iiberhaupl nicbt

charakterislisch. Denn Reste von Piniis, Comptonia und Carpiniis

sind während so gut ^vie der ganzen Terliärzeit angelrolVen worden.

Die betreilenden Resle lassen nnr in einem Falle, Comptonia, eine

nähere Bestimmung zu. Sie konnten keiner friiher bescliriebenen

Art zugerechnet werden und sind demnach in bezug auf die Alters-

bestimmung ziemlich wertlos. Jedoch nicht ganz, das muss zuge-

geben werden. Denn der Umsland, dass liier auf dem mongo-

lischen Plaleau Reste von einer Gattung angetroffen wurden, die in

der Jetztzeit in x\sien verschwunden ist und nunmehr nur im öst-

lichen Nordamerika vorkommt, sagt uns ziemlich deullich, dass

^vir es hier mit relativ alten Ablagerungen zu tun haben. Obwohl
also betont wird, dass das bisher vorliegende Material unzulänglich

ist, um eine einigermassen befriedigende Altersbeslimmung zu er-

möglichen, durlle dennoch gemulmasst werden können, dass es sich

um milteltertiäre Pflanzen handelt.

Naturhistorisches Reichsmuseum zu Stockholm,

Paläobotanische Abteilung, im Juni 1920.
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DEN EKOLOGISKA STATIONEN PA HALLANDS
VÄDERÖ.

AV

HENRIK LUNDEGÅRDH.

För lösningen av åtskilliga ekologiska frågor är tillgången till ett

laboratorium i omedelbar närhet av undersökningsområdet mycket
önskvärd. Så fort frågeställningen inom ekologien blir fysiologisk,

dvs. uppgiften blir att utröna de yttre och inre betingelserna för

en växts framträdande i naturen och för utdanandet av karak-

teristiska växtsamhällen, följer härmed ock kravet på f3'siologisk

metodik. Utan en för ändamålet lämpad uppsättning instrument

och apparater kommer man icke långt, när det gäller att upp-

analysera växtsamhällenas livsbetingelser. Ekologiens slutliga mål,

vilket är utfinnandet av varje växts »livsekvation», fordrar, även

om det blott tillnärmelsevis och för ett mindretal oss bekanta växt-

samhällen skall uppnås, fleråriga observationer av de yttre be-

tingelserna och ingående undersökning av växternas sätt att reagera

på dem. En del frågor kunna naturligtvis lösas i konstlad kultur,

men för det mesta duger det inte att Hytta in plantorna i labora-

toriet, utan man måste i stället flytta ut laboratoriet på växtplatsen.

Så t. ex. för att undersöka en så fundamental sak som assimila-

tionskurvans utseende under ståndortsbetingelserna; vidare för be-

stämmande av den faktiska transpirationen, för anställande av

kulturförsök under naturliga betingelser, osv. Ett lärorikt exempel

på dylika undersökningars utförande äro Hesselmans bekanta stu-

dier på Skabbholmen i Stockholms skärgård.

En plats sådan som Hallands Väderö, med dess rika och om-
växlande samt till viss grad av kulturinflytelser oberörda vegeta-

tion, är synnerligen lämpad för ekologiska undersökningar och de-
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nionslralioner. Den botaniska station, som jag där startat med

medel, som hopsamlats på privat väg, kan även tjäna som basis

för ett utforskande av kringliggande trakters växtsamhällen.

Det ligger i sakens natur, att ett ekologiskt laboratorium icke

kan eller hör vara en vidlyftig anstalt, utan endast innehålla den

för mera fältmässiga arbeten lämpade attiraljen. Tidsödande och

svåra kemiska analyser liksom fysiologiska precisionsundersök-

ningar, vilka för vissa frågors lösande kunna vara av nöden, böra

Foto. av f(')rf.

Fig. 1. Deu ekologiska stationen i);l Hallands Yäderö, sedd från väster.

såvitt möjligt förläggas till ett för vinterbruk avsett laboratorium.

Under den relativt korta vegetationsperioden, då allt material skall

hopsamlas, böra för analyser av marken, luften, cellsaften osv. så-

vitt möjligt volumetriska och kolorimetriska metoder anlitas. Foto-

gralien blir naturligtvis alltid ett oumbärligt hjälpmedel icke blott

för vanlig bildframställning utan även för utredning av ljusfördel-

ning och täckningsgrad i växtsamhällena. — I enlighet med det

sagda är den ekologiska stationen j)å Hallands Väderö försedd med
de nödvändigaste tillbehören för växtfysiologiskt arbete.

Huset är b}'ggt i rät vinkel, öppen mot väster, skyddat för nord-

liga vindar av ett bakom liggande klipparti, samt beläget knappt

ett stenkast från havet, som här går in i en grund vik med sand-
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botten (lig. 1 och 2). Byggnadens södra vinkel inrymmer bostad,

bestående av vardagsrum, kök och tvenne sovrum. Rummen äro

Botteniiåninoen.
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Laboratoriet kan bereda arbetsplats för fyra a fem personer.

Det är försett med vask, a\lopj) och vattenledning från en under

taket liggande cistern om 400 liters rymd, i vilken vattnet pumpas
upp. Vatten och avlopp linns, förutom i bostaden och köket, även

i det relativt rymliga mörkrummet. VAi bakom huset liggande

förrådsrum tjänar till förvaring av glas, brännoljor osv. Utrym-

men för förvaring av lådor, virke osv. finnas under huset.

Kemiskt glas, kemikalier och apparater förvaras dels på hyllor

i laboratoriet, dels i ett skåp i förstugan. I förstugan finnas även

snickeriverktyg tillgängliga. För förvaring av försöksväxter finnas

några glasskåp. Den utanför bostaden belägna verandan är pla-

nerad att framdeles täckas och tjänstgöra som växtodlingsrum.

Till stationens utrustning hör även en mindre kosterbåt med
motor. — Husgeråd, sängkläder, sängar osv. samt, beträffande labo-

ratoriet, glas, kemikalier, en del mätinstrument och provtagnings-

apparater tillhöra naturligtvis de fasta inventarierna, så att statio-

nen året om står färdig för begagnande. Några instrument, såsom

mikroskop, terraografer, psykrometer, fotografiska registreringsappa-

rater, ha medförts om somrarna som lån från Lunds växtfysiolo-

giska laboratorium.

Vid stationen håller jag varje sommar en 2 ä 3 veckors kurs i

ekologi för studenter, vilka då genom föreläsningar och praktiska

övningar i fält och laboratorium införas i den fysiologiska ekolo-

giens grunder. För denna kurs har jag erhållit anslag från Lunds
Universitet.

Det vetenskapliga arbetet vid stationen är inriktat på detaljana-

lys av de speciella formationerna och de yttre betingelser, under

vilka de leva. För den fysiognomiska analysen av vegetationstäcket

använder jag numera en inrutning medels stakar och lina i kvadrater

och en på grundval härav uppgjord detaljkarta över området. Som
alla verkligt rena associationer oftast äro av ringa utsträckning, är

denna metod, ehuru tidsödande, likväl praktiskt utförbar. För

formationsstalistik i stort, alltså i egentlig mening växtgeografiska

analyser, måste av praktiska skäl någon av de metoder anlitas,

som utarbetats av Raunki-i:r, Lagerberg, Fries o. a.

Täckningsgraden hos en associations enskilda medlemmar be-

stämmer jag enligt en särskild fotografisk registreringsmetod. Me-

dels en liten kamera tagas på smala rullfilm horisontalbilder på

viss höjd från markytan; negativen projicieras ned på milimeter-

papper och konturerna på de täckande bladen eller bestånden av-
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ritas. Om bilderna tagas i serie mellan två fixpunkter, erhålles ett

tvärsnitt genom associationen; säsongfacies i en association kunna
på detta sätt lätteligen exakt följas.

Den fysiognomiska analysen återupprepas år efter år på samma
lokaler. Resultaten avspegla fluktuationerna i växtsamhällenas

ömsesidiga läge och sammansättning. Av de yttre fysikaliska fak-

torerna bestämmas den verksamma ljusmängden, vidare lufttempe-

raturen (termografiskt), luftfuktigheten (psykromelriskt) och vind-

styrkan, slutligen markens hygroskopicitet och relativa vattenhalt

samt grundvattensnivån. Observationerna av dessa faktorer ut-

föras med korta mellanrum under hela sommaren. Kemiskt under-

sökes markens salthalt, markluftens sammansättning och den na-

turliga kolsyreproduktionen. De fysiologiska undersökningarna

koncentrera sig omkring assimilationsproblemet och transpirationen.

För assimilationsundersökningar i fältet, ävensom för bestämning
av luftens kolsyrehalt, har jag konstruerat särskilda apparater. Be-

träffande strandvegetationen uppmärksammas även permeabilitet,

osmotiskt tryck och cellsaftens salthalt.

För det vetenskapliga arbetet vid stationen ha anslag erhållits

från Fysiografiska Sällskapet i Lund samt från enskilt håll. Special-

undersökningarna komma att publiceras i en serie »Meddelanden
från Hallands Väderö Ekologiska station», i vilken hittills två num-
mer utkommit. För närvarande bedrivas undersökningar över

tångävjornas ekologi. Väderöns mossvegetation, alkärrens ekologi

samt strand- och skogsväxters assimilationsförhållanden.

Ovanstående rader avse endast en helt kort presentation av det

botaniska arbete, som bedrives på Hallands Väderö, samt av arbets-

möjligheterna därstädes. För vidare upplysningar måste jag hän-

visa de för saken intresserade till de nyss nämnda publikationerna.

(Se särskilt: »Ekologiska och fysiologiska studier på Hallands

Väderö». — Botan. Notiser 1918— 1919.) Ett besök på Hallands

Väderö är dock det bästa sättet för vidare information.
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NEUE MESOZOISCHE PELANZEN AUS ANDÖ
IN NORWEGEN.

VON

NILS JOHANSSON.

Vor elwa fiinfzig Jahren wurden auf der Insel Andö in der Lo-

foten-Giuppe kohlenfuhrende Ablagerungen entdeckl. Schon vorher

hatten die Bewohner der Insel in kleinem Masstabe die Fundgruben

bearbeitet. Als Bergmeisler Th. Dahll in Tromsö davon Kenntnis

erhållen hatte, untersuchle er sofort die betrefTenden Kohlenschich-

ten. Zum Teil auf Kosten des Stortings wurden dann in den

Jahren liS69— 1870 und 1872 Bohrungen vorgenommen, um eine

Cbersicht iiber die Ausdehnung und Mächtigkeit der kohlenfiihrenden

Schichten zu gewinnen. Ökonomisch erwiesen sich die Untcr-

suchungen nicht erfolgreich. Die wissenschaftlichen Resultate der

Bohrungen waren aber von sehr grossem Interesse. Es zeigte sich

nämlich, dass man es hier mit Ablagerungen mesozoischen Allers

zu tun hatte, die bis dahin noch nicht in Norwegen beobachlet

worden waren. Uber die ersten Arbeiten liefert G. Hartung eine

gute Cbersicht in Heers Andö-Abhandlung (1877).

Erst in den Jahren 1895—98 wurde jedoch das Kohlenfeld zum
Gegenstand eingehender geologisch-stratigraphischer Untersuch ungen

gemacht. Viele Bohrlöcher wurden aufgenommen und die Griind-

ziige der Lagerungsverhällnisse dadurch klargelegt (Fiuis 1903).

Dasselbe wird auch später eingehend von Vogt (1905) behandelt.

Durch diese Untersuchungen ist Dahlls Ansicht, dass es sich um
eine jurassische Bildung handle, vollkommen bestäligt worden. Es
ist also hier eine Mulde des I_'rgebirges gewesen, die während des

Mesozoikums mit Sedimenten ausgefullt wurde. Dank ihrer ein-

gesenkten Lage sind diese Bildungen dann gegen die allgemeine

Erosion geschiitzt worden, ganz wie z. B. die mesozoischen Abla-

gerungen von Schonen. Auf die topographischen und geologischen
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Verhältnisse känn ich hier nicht näher eingehen, sondern verweise

hieriiber auf Frus' und Vogts Arbeilen. Zum Versländnis der

Beziehungen der fossilfiihrenden Schichten zueinander muss ich

jedoch nacb diesen beiden Forscbern einen kurzen UberbHck iiber

die Slraligraphie geben. Nach Vogt känn man die Schichten von

unten nach oben in drei grosse Gruppen einteilen:

A. Etwa 60 m Sandstein mit mehreren diinnen Kohlenschichten,

foituminösen Schiefern und feuerfestem Ton.

B. Etwa 325 m fast ausschUesslich feinkörnige Sandsteine. Hier

mussen wir von unten nach oben drei Unterabteilungen unter-

scheiden:

a. helle, z. T. grobkörnige Sandsteine;

b. dunkle, feinkörnige, oft glimmerreiche Sandsteine;

c. helle, feinkörnige Sandsteine.

C. Mindeslens 125 m Tonschiefer mit wenigen Sandsteinschichten.

Wie ich schon erwähnt habe, ist Andö die einzige Gegend in

Norwegen, wo mesozoische Ablagerungen zu fmden sind. Sie liegen

deshalb auch von iibrigen Bildungen desselben Zeitalters, Schonen,

Spitzbergen, England usw. ziemlich isoliert und mussen seitens

der Paläontologen ein grosses Interesse gewähren. Schon Dahll

sammelte sowohl Pflanzen- als auch Tierfossilien. Die Pflanzenverstei-

nerungen nebst einigen später von A. E. Nordenskiöld und G. Har-

TUNG gemachten Sammlungen wurden von Heer bearbeitet (Heer 1877).

Sie stammen sämtlich aus den untersten kohlenfiihrenden Schichten,

die ich oben mit A bezeichnet habe. Obgleich Heers Material

recht gross gewesen ist, sind die Beslimmungen der Pflanzen leider

wegen des schlechten Erhaltungszustandes ziemlich unsicher. Er

unterscheidet aber acht Arten und zwar Scleropteridiiim Dahllianiim

Hr., Eqiiisetiim sp., Baiera pulchella Hr.?, Phoenicopsis latior Hr.,

P/7, angiistifolia Hr.?, Pinas microphylla Hr.?, P. Nordenskiöldi Hr.

und Brachyphyllum boreale Hr. In der paläobotanischen Ableilung

des Reichsmuseums zu Stockholm findet sich ein Teil von Heers

Andö-Material, den ich untersucht habe. Es sind nur fiinf Arten

vertreten. Baiera pulchella liegt in ein paar Exemplaren vor, u. a.

das Original zu seiner Fig. 3, Taf. I. Sie sind schlecht erhalten

und gestatten keine nähere Untersuchung, weshalb Heers Frage-

zeichen wohl berechtigt ist. Von Phoenicopsis latior liegen die

Originale der Taf. I, Fig. 7, 9 a und 10 vor. Da diese Art, wie

Heer angibt, die häufigste ist und ihm ein viel grösseres Material

z\xv Verfiigung gestanden hat, diirfte wohl seine Bestimmung richlig
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sein. Dagegen sind die kleinen Fragmenle, die er Pli. onguslifolia

Hr.? nennl, viel /.Nveirelliafler. Die kleinen Blallresle Tal'. II, Fig.

l(i. die er zu Finns microphylla? fuhrt, linden sich aiich in der

hiesigen Sammlung. Sie miissen aber als ganz unheslinimbar

angesehen werden. Von BraclnjphijJlnm boreale Hr. liegen in der

Sammlung viele Exemplare unler dem Namen Br. nianimilare, wie

Hi:p:r sie wahrscheinlich zuerst genannt hat. Er muss aber besse-

res Material gehabl baben, denn die von mir gesehenen Resle sind

last alle nicht mehr sicber beslimmbar.

Professor A. G. Natmorst brachte auf seiner Polarexpedition im

Jahre 1898 einen Tag auf Andö zu (Nathohst 1900, S. 9—11). Er

hatte dabei auch die Gelegenbeil, Bohrkerne mit Pflanzenfossilien

zu sammeln, die ich jetzt beschreiben \\i\\. Sie stammen \vahr-

scheinlich alle aus dem Bobrloch VIII, das ziemlich zentral zwi-

schen den Fliissen Ramsaaelv und Nordelv liegt (vergl. die Karlen

von Frus 1903, S. 6 und Vogt 1905, S. 7 und Taf. I). Das Gestein

ist ein grauschwarzer, dicht mit Glimmerkörnern ausgefiillter,

feinkörniger Sandslein. Es stimmt also mit den mittleren Scbichten

gut iiberein, die icb oben in der slratigraphischen tlbersicbt mit

B. b. bezeichnet babe, und ich glaube, es unterliegt keinem Zweifel,

dass sie hierher zu fiihren sind, obgleich bei dem Material keine

Niveaubezeichnungen vorliegen. Die unlen bescbriebenen Fossilien

sind also jiinger als Heers, und icb babe mit Sicberheit auch

keine einzige fiir die beiden Horizonte gemeinsame Art gefunden.

Cladophlebis sp.

Fig. 1 a.

Von dem abgebildelen Fragment liegl auch die Gegenplalle vor.

Es sind einige Fiedern letzter Ordnung, die dicht aneinander silzen.

Die Form und die Nervierung können wegen des schlechten

Erhaltungszustandes nicht näher studiert werden. Die Gabelung

der Seitennerven scheint aber ziemlich einfach gewesen zu sein.

Taeniopteris sp.

Fig. 1 b.

Auch hier sind die beiden Gegenplatten erhållen. Die Abdriicke

sind so unvollsländig, dass die nähere Bestimmung unmöglich sein

diirfte. Sie zeigen aber die dieser Gallung charakterislischen
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Eigenschaften. Von den Rändern des etwa 1 mm breiten Miltel-

nervs gehen die parallelen, etwas vorwärtsgerichteten Seitennerven

aus. Der Abstand zwischen ihnen ist 0,5 mm, und Anastomosen

sind nirgends zu sehen. Die Nerven verlaufen gerade bis an den

Rand, der auf der einen Seile des Exemplars erhållen ist.

7l

U , " J

i\

k I vz

d

^f

1;

7Z

Th. Ekblom del.

Fig. 1. a Cladophlebis sp, h Taeniopteris sp. c cfr. Feildenia sp. cl—•/ Scia-

dojnfytes Xailiorstii Halle. g— I Se. Lagcrhehnii n. sp. (in Fig. g unten eine Blattspitze

zweimal vergr., -Seitenrippen zeigend). ni—o Se. pcrsnlcata n. sp. p Elatocladus

sp. — Wenn nicht änders angegeben, sind die Figuren in natiirlicher Grösse

gezeichnet.
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Cfr, Feildenia sp.

Fig. 1 c.

Das abgebildele Fragmenl ist vielleichl /u dieser Gallungen zu

fuhien. Es komml in einein etwas helleien Saiidslein vor. Das

Blått ist jedenfalls nicht voUsläiidig. 15ei schwacher Vergrösserung

sind viele parallele Nerven sichtbar. Sie sind jedoch nicht so deut-

licli, Nvie die Zeichnung angibt. Möglicherweise könnle man sie

mit Feildenia Nordenskiöldi Nalh. veigleichen (Xathoust 1(S97, Taf.

III, Fig. 16—27).

Sciadopitytes Nathorstii Halle.

Fig. 1 d—f; 2 a—c.

Diese interessanle Art isl bisher nur von professor Th. Halle
aus Grönland beschrieben (191ö, S. öl2). Im Andö-Material ist sie

aber in mehreren ziemlich gut erhaltenen Exemplaren vorhanden.

Die geraden Blätler liegen slets isoliert. Der Form und Grösse

nach stimmen sie gul mit Hålles Beschreibung iiberein. Die am
besten erballenen haben eine Länge von 45 bis 50 mm. Die Breile

ubersteigl nie 1,5 mm, und vorn sind sie spilz abgerundet. Die

unteren Teile meiner Exemi)lare sind nicht auITallend schmäler als

die mitlleren Parlien, weshalb die Blälter entweder in ihrer ganzen

Länge gleich breit öder aber bedeulend länger gewesen sind. Auf
(ler unteren Seite ist eine scharfe »Mittelrippe» zu sehen, und
zuweilen Irelen auch »Seilennerven> hervor. Sie sind aber, \vie

die mikroskopische Untersuchung zeigt, nicht durch Nerven her-

vorgerufen. An einigen mikroskopischen präparaten habe ich die

fur diese Gatlung charakteristische Furche sludiert (Fig. 2 a— c).

Sie stimmt ausserordenllich gut mit Hålles Beschreibung und Fi-

guren iiberein. Es geniigt also auf seine Arbeit zu verweisen.

Ohne mikroskopische Untersuchung hatte man unzweifelhaft

dieses Fossil als ein Pilijophijlliim beschrieben. Es gleicht z. B.

sehr P. Lindslrömi Nalh., das aus Spilzbergen beschrieben ist

(Nathorst 1897). Vielleicht werden bei näheren Untersuchungen

andere Pilyophyllen sich als Sciadopitytes-Arien herausstellen.

In seiner Andö-Abhandlung beschreibt Hker einige kleine Frag-

mente unter dem Namen Piniis spec. (Taf. II, Fig. 18 rechts, 19,

19 b, 20, 20 b). Diese waren jedoch nicht auf der Insel gefunden,
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sondern stammten aus einem lösen, in Nord-Norwegen auf dem
Festlande gefundenen Blocke. Die grosse Ahnlichkeit mit der hier

behandelten Art sei hier nur angedeutet.

Sciadopitytes Lagerheimii n. sp.

Fig. 1 g—l; 2 d.

Diese neue Art ist von den iibrigen derselben Gattung gutgeschieden.

Die Blätter haben eine Länge von 10 bis 15 mm, und die Breite

schwankt zwischen 2 und 2,5 mm. Sie sind meistens sichelförmig

Th. Ekblom del.

Fig. 2. a und c Partie der Blattunterseite mit der Furche, h der Rand der Furche

mit Papillen von Sciadojnti/tes Nathorstii Halle (c eine Partie ohne Papillen, die

Spaltöffnungen zeigend). d Se. Lagerheimii n. sp. e Se. persulcata n. sp. —
Vergr. \".

gebogen, nach der Spitze bin schnell abgerundet und mehrmals in

eine sehr kleine Stachelspitze ausgezogen. Gegen den Blatlgrund

verschmälern sie sich allmählich, und an einigen gut erhaltenen Exem-
plaren sind sie mit einem deutlichen Stiele versehen. Die Kutikula

ist von derber und fester Konsistenz, und die Furche ist leicht zu

beobachten. Zuweilen kommen mehrere parallele Rippen vor, die

aber sicherlich bei der Fossilwandlung hervorgerufen sind (Fig. 1 g).

Von wirklichen Nerven ist nichts zu sehen. Einige Kutikulapräpa-

rate, die ich angefertigt habe, zeigen deutlich die typische Sciado-
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/;//;//es-Furche. Die Kulikulawälle Irelen scliarf hervor iind siiuJ

zienilich breit. Die Papillen siiid aber nicbl so deutlich wie bei

(ler vorigen Art. Nur hier uiul da kanii man sie beobachlen.

Möglicherweise sind sie sonst bei der Präparalion zerstört worden.

Das Material ist nämlich fiir solche Unlersuchungen nicht ganz

geeignel, da die kleinen Mineralkörner, die die Furche ausfullen^

schwer zu enlfernen sind. Von den SpaUölTnungen känn nur ge-

sagt Nverden, dass sie wahrscheinlich denen der Se. Xdlhorslii älineln.

Die Art kommt Se. Crameri nahe, isl aber durch den schmalen,

geslielten Hlallgrund leicht davon zu unterscheiden (vergl. Hai.i.e

1915, Taf. la, Fig. 1— 4).

Sciadopitytes persulcata n. sp.

Fig. 1 m—o; 2 e.

Nocb eine drille Arl derselben Gattung kommt in dem dunklen

Sandstein allgemein vor. Sie ist bedeutend grösser als die beiden

iibrigen. Auch diese Blätter liegen vereinzelt und sind schwach

sichelförmig gebogen. Ich habe Exemplare, die, obgleich nicht voll-

ständig, 50 mm läng und 2 bis 3 mm breit sind. Wie bei den

Yorhergehenden ist auch diese Art gegen die Spitze schnell abge-

rundet und allmiihlich gegen die Basis verschmälert.

Die Furche hat eine beträchtliche Breite, ungefiihr 0,5 mm, und

ist ziemlich flach. Die Ränder der Kulikulawälle sind deshalb

weil voneinander entfernt, und die protuberanzenähnlichen Papillen

kommen gut zum Vorschein. Die Scbliesszellen der SpallölTnungen

sind nicht gut erhalten, scheinen jedoch dieselbe Form wie bei

Se. Crameri zu besitzen (siehe Halle 1915, Taf. 13, Fig. 9, 10).

Wenn, nach meinen Präparaten zu schliessen, die Anzahl Papillen

bei Se. persulcata wirklich so bedeutend grösser wie sie bei der

yorhergehenden Art gewesen ist, wäre es denkbar, dass dies mit

der BeschalTenheit der Furche und der hier mehr exponierlen Lage

der SpallölTnungen im Zusammenhang siande.

Heer hal in seiner Beschreibung auch Piniis Nordenskiökli mit-

genommen. Leider ist mir nichts von seinem Material zugänglich,

aber es fragt sich, ob wir es hier nicht mit Seiado])ilijtes zu lun

haben (vergl. seine Taf. II, Fig. 13).
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Elatocladus sp.

Fig. 1 p.

Nur ein einziger vegetativer Spross eiiier Konifere ist vorhanden.

Er hat dicht spiralform ig sitzende Blätter, die den Stammleil voll-

kommeii decken. Oben an dem Exemplar sind sie an den Stamm
gedruckt, unten dagegen mehr ausgesperrt, was vielleicht aus un-

gleichen Druckverhältnissen zu erklären ist. Der Form nach sind

sie gerade öder etwas sichelförmig gebogen. Sie sind spitz und

wahrscheinlich mit einer Rinne versehen.

Da das Exemplar steril ist, habe ich es fiir das zweckmässigste

gehalten, sie zu der Gattung Elatocladus zu beziehen. Dieser von

Halle eingefiihrte Name (Halle 1913, S. 82) ist ja nunmehr fiir

solche Koniferenresle allgemein angenommen (siehe Seward 1919,

S. 429 u. f.)

Heer, der die Pflanzenreste der untersten kohlenfiihrenden

Schichlen untersuchte, bestimmte das Alter dieser Ablagerungen

zum Braun-Jura. Später ist durch Untersuchungen der fossilen

Fauna von Andö diese Ansicht bestätigt worden, und iiberhaupt

haben die Tierpaläontologen die Altersverhältnisse der einzelnen

Schichten in ihren Grundziigen klargelegt. Die modernsten Arbeiten

auf diesem Gebiete sind die von Lundgren (1894) und Sokolov

(1912). Ihre Resultate, die in der Hauptsache iibereinslimmen,

zeigen, dass die Ablagerungen zu dem allerjiingsten Teil des mitt-

leren (braunen) Jura, zum ganzen oberen Jura und zur ältesten

Unterkreide gehören (vgl. auch Vogt 1905).

Es fragt sich jetzt, wie sich die von mir untersuchten Pflanzen-

reste zu diesem System verhalten. Der Lage nach miissten sie

zum oberen Jura und vielleicht zu Kimmeridge öder Sequanien

gehören. Bei der Altersbestimmung können ja nur die gut erkenn-

baren Arten in Betracht kommen, also hier die drei Sciadopitytes-

Arten. Bis jetzt ist ja aber unsre Kenntnis von der Verbreitung dieser

Gattung durchaus mangelhaft, und sichere Schliisse können deshalb

daraus nicht gezogen werden. Zum Vergleich haben wir nur die

von Halle aus Grönland beschriebenen Sciadopitytes Crameri und

Se. Nathorstii. Sie sind beide in der unteren Kreide angetroffen,

also vielleicht ein wenig jiinger als diejenigen von Andö. Dieses

diirfte aber nicht der bisherigen Auffassung von dem Alter dieser
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Schichlen widersprechen, denn es ist wohl möglich, dass Sciadopi-

tijtes eine Gallung mit relativ grosser veilii<aler Vcrbieilung in

oberen jurassisclien und in unleien kreta/.eischen Ablagerungen ist.

Die oben beschriebene kleine Flora isl von derjenigen Hekrs ganz

verschieden, und das Vorkommen von Sciadopilijles deutet eine

jungere Ablagerung an, was ja aiuh /a\ orwarten war.

Es isl mir eine angenehme Pllichl den Herren l*rofessorcn A. G.

Nathohst und T. (i. IIali.k nieinen herzlichsten Dank auszus[)rechen

fiir viele werlvolle Ralschläge während meiner Arbeil.

Stockholm, Paläobotanische Ableilung des Reichsmuseums, im

Juni 1920.
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PSILOPHYTON (?) HEDEI N. SP., PROBABLY A
LAND-PLANT, FROM THE SILURIAN OF

GOTHLAND.
BY

T. G. HALLE.

With 1 plate.

Ill the summer öf 1918, Dr. J. E. Hede of the Swedish Geolo-

gical Survey discovered, in Ihe Silurian of Gothland, a fossil which

seems to represent the remains of a land-plant. In view of the

attenlion which the earliest land-flora has received lately, this

fossil appeais to be of some interest, chiefly on account of its

geological age. We now know a number of well characterized

plants from the Lower Devonian: our knowledge of some of the

most important forms, described b}' Kidston and Lang, is, indeed,

unusLially complete. The supposed land-plants described from the

Silurian, on the other hand, are either very doubtful or else their

geological age is far from setlled. It is not intended here to

discuss any of these doubtful lecords of Silurian land-plants but

only to describe the fossil now found in the island of Gothland.

The single specimen known was found by Dr. Hede — who has

kindly communicated the geological data given here — a short

dislance SE of Petesviken in the parish of Hablingbo. The rock is a

fairly soft, slightly calcareous gray shale containing only a little

mica and arenaceous material. In the same bed were found,

among other marine fossils, two species of graptolites: Monograptus

chimaera Barr. and M. Xilssoni Barr. Chiefly on account of these

species. Dr. Hede regards the bed as belonging to the Lower

Ludlow (Upper Salopian).
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The specimen which is shown in natural size in pl. I, fig. 1,

consists of an impression of a slem-like fragment measuring about

50 mm. in lenglh, a litlle more than 1 mm. in breadth at the

broken base and only slightly less at the top which is also broken.

A little more than 1 cm. from the base there is a branch, a little

more than 20 mm. long. The branch has about the same Ihick-

ness as the mother axis, and the branching is no doubl dichoto-

mous though one of the two branches resulting from the bifurca-

tion continues in tiie same direction as the axis below the point

of branching.

The whole specimen is covered with fairly densely placed, Hnear

lateral appendages, about 1— 1,5 mm. long. These appendages

which are slightly recurved are distinctly seen only at the sides of

the axis Nvhere they appear as slight impressions contrasting tbrough

their dark or brown colour Nvilh the light grey of the rock. There

are, however, indications of the appendages also on the impression

of the surface of the axis (figs. 2 and 3), and there is hardly any

doubt that they were placed radially, all round the stem, perhaps

in a spiral, though no details of their arrangement can be made

out. Usually the ai)pendages are broken, but sometimes the apex

is preserved, as in lig. 4, ^vhere it is seen to be somewhat acute.

In one or two cases the appendages show a darker longiludinal

line which ma\' correspond to a vein, though this is far from

certain. This feature does not appear well in lig. 4. In addition

to the appendages now described there is seen, at the margin of

the impression of the stem, a kind of very minule hairs, only

visible in higher magnilication (lig. 5).

The fact that the specimen was found in a bed containing for

the rest only marine fossils, raises the suspicion that it may not

be a plant, as ils habit suggests, or at least not a land-plant. Dr.

Hedk and olher palaeozoologists, who have examined the specimen

are, however, of the opinion that it cannot belong to any known
group of the animal kingdom. The habil is no doubt that of a

plant and suggests a dichotomously branched axis bearing spines

or rudimentary leaves. The specimen may be an alga, but the

axis seems lo have been rather lirm and bard, to judge from the

impression, and the whole habil is rather Ihal of a primitive land-

plant such as we now know from the Lower Devonian. Il is

chiefly this resemblance lo the vascular j)lanls of the Lower Devo-

nian that gives us some reason to regard the specimen as a pro-
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bable member of Ihe earliest land-floia. If the specimen is really

a plant, as seems more probable, il is fairly safe to refer it to

Psilophijton Dawson, the well known genus characteristic of the

Lower Devonian. The general habit recalls that of Psilophijton

princeps Daws., as defined somewhat more narrowly by the present

writer^ The Gothland specimen, however, is much smaller, and

differs from Dawson's species through its appendages which are

recurved and appear less bard and rigid. There can therefore be

no question of speciiic identity. Our specimen also shows some

resemblance to Thursophyton Milleri (Salter) Nath. but this is more

remote.

Psilophijton princeps bas been proved to be a land-plant through

the occurrence of a central strand of tracheids in the stem. Our

fossil in some places shows a black coating as of so me carbonized

organic tissue, but this is very thin, and it did not appear pro-

bable that any tracheids would be preserved even if they bad

existed. Portions of the black substance were treated with

Schultze's mixture but the subsequent examination, as expected,

did not reveal any structural features.

Explanation of plate.

Psilophijton (f) Heäei n. sp.

Fig. 1, natural size. Fig. 2, the same specimen, X 3. Fig. 3, part of the right

hand branch, X 7,5. Fig. 4, appeudage showing pointed apex, X 15. Fig. 5,

part of axis, with hairs, X 30.

^ J. W. Dawson. 1859. On fossil plants from the Devonian rocks of Canada.

— Quart. Journ. Geol. Soc. London, Vol. 15, P. 478; pl. 1, fig. la— Id, If-lh?
T. G. Halle. 1916. Lower Devonian plants from Röragen in Norway. — K. Sven-

ska Vet. Akad. Handl., Bd. hl, N:o 1, P. 14; pl. 1, figs. 21—31; pl. 2, figs. 1—5;
pl. 4, figs. 6—14 b.
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PRELIMINARV NOTES ON POLLEN DEVELOP-
MENT IN TROPICAL MONOCOTYLEDONS.

BY

BJ. PALM.

Recent publicalions by Guignard, Farr, Samuklsson, Täckholm

and SÖDEUBKRc; a. o. show that a reawakened inlerest is laken in

Ihe morphological features of pollen development in Angiosperms.

The resulls thus" far accpnred seem verv promising for a belter

understanding of some phylogenelic and syslemalical problems,

especially in Ihe monocolyledons. As lill noNV, hoNvever, onh' a

comparalively small number of families and species have been in-

vestigaled wilh regard to the morphology of pollen formalion, very

much sllU bas lo be done, inosl perhaps in Iropical forms.

During a prolonged stay in Java I have had the opportunity to

investigate members of various monocolyledonous families. Some

short noles will be given below of the recorded species; the full

account will be published laler togelher witli Ihe data of macro-

spore and endosperm development.

Wilh regard to the nomenclalure of the cylokinesis I have

followed that of Farr (191G).

Butomaceae.

As in olher members of Ihe above family

Limnocharis flava

shows a very regiilar successiv bipartilion.
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Pontederiaceae.

Because of the suggested close relationship of this family with

the order of Helobiales it is of interest to note that at least one

representative of Pontederiaceae,

Heteranthera reniformis

displays a striking resemblance in the general features of pollen

formation with the members of the order mentioned. Not only is

the successive biparlition the rule, as far as I have seen, without

exception, but also a tapetum is formed out of the peripheral parts

of the sporogenous tissue.

Stetnonaceae.

In this family I have been able to record the pollen development

for the two species

Stemona moluccana Engl. and S. javanica Engl. Both species show
successiv biparlition. The spore mother cells are remarkably small,

augmenting but liitle in size during the divisions, and their walls

remain very thin. The general appearance of microsporogenesis here

agrees closely with e. g. Flagellaria.

Liliaceae.

The mode of pollen formation is now known for a comparatively

great number of species belonging to this family, and it has been

ascertained that both bipartion and quadripartition occur in mem-
bers systematically quite nearly related. In this connection it is

perhaps worth mentioning that an analogue variation in the deve-

lopment of the female gamophyte has been found.

I have observed the successive bipartion in

Sanseviera macrophylla Wallr. and

Eustrephus latifolius R. Br.

A very illustrative exemple of quadripartition is

Dianella spec.

Here a complete series of stages made it possible to make a

detailed account of the formation of the partition walls in the

spindles after the second division of the mother cell. No traces of

a cell plate could be seen during the heterotypic division.
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Amaryllidaceae.

Very scanty information seems to be had about microsporogene-

sis in Amaryllidaceae. For all till now investigated plants, viz.

Agapanlhiis

Cnrculujo recuruata Jack.

Eucharis

Hgmenocallis litoralis Salisb. and

Polian thes tuberosa,

successiv bipartition was recorded. Generally a conspicuous cell plate

is laid down in the helerotypic spindle. Growing centrifugally, it

becomes attached to the pollen mother cell membrane where

this membrane forms a slightly projecting equatorial belt. The
second partition is brought about in the same way.

Taccaceae.

In the Liliiflorae simullanous (juadripartition has been observed

in the following families: Dioscoreaceae, Iridaceae, Jnncaceae and

Liliaceae. To these the family of Taccaceae might now be added

Tacca cristata Jack.

showing the same mode of pollen development.

In several preparalions, however, young tetrads were met with

where the four defmitive cells were forming a row, indicating thus

the possibility that successiv bipartition had occurred. The teträds

seen, reminded slrongly of those, figured by Levink for Drosera.

Further work is needed to seltle this question.

Bromeliaceae.

An investigation of two species of this family,

Crijpthanthus acaulis Beer and

Pitcairnia spec.

established the successiv bipartition for bolh of them.

Commelinaceae.

Members of this family have repeatedly been investigated; In all

recent publications successiv bipartition seems to have been re-

corded; nor do.
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Palisola Barter i Hook fil. nnd

Rheo discolor L.

differ from \vhal is surely the riile in Ihe Commelinaceae.

Only regarding Palisota it deserves lo be especialh' mentioned

that pollen grains of a very big size were often found. In size

those pollen cells exceeded the ripe normal tetrads. Further they

constantly showed a scanly, highly vacuolated plasma content with

a hypertrophied nucleus within. The origin of the giant pollen

grains coiild not be ascerlained in the material at hand.

Flagellariaceae.

The only member of this family, available for invesligation of

the pollen formation was

Flagellaria indica L.

Here the irregularly formed, mostly rectangular pollen mother cells

are very small and possess only a rather thin membrane. In the

heterotypic spindle a cellplate is organised. The homotypic di-

vision generally follows the heterolypic one very rapidly; some-

times the first partition wall has not been completely established

before the homotypic plates are already visible. Frequently the

homotypic spindles are arranged at right angles to the hetero-

typic wall, thus giving rise to a »row of four», in other instances

the orientation of the spindles is such that the four cells are all

Ijång in one plane.

Eriocaulaceae.

Successiv bipartition has in this family been recorded for

Eriocaulon trnncatnm

and another not yet determined species of Eriocaulon.

Both those forms show an identic development and agree to a

remarkable degree with Flagellaria and Stemona. They have the

same minute irregular pollen mother cells and tetrads; the processus

of cytokinesis is also practically the same.

Gramineae.

In accordance with the results of other investigators on grasses,

successiv bipartition occurs in

Paspalum conjiigatiim Berg,

investigated by the author.
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Musaceae.

Pollen (levelopment in Ihis faniily has heen extensively studied by

Tisciii.KK and i)'Angiu:mom) on dillerenl forms of Musa. My own

invesligation of

Helicnnia Bihai L.

has, too, shown successiv biparlilion. Furlher, Ihe same variations

in arrangenient and numher of the cells of Ihe ready teträd, as

described and figured by i)'Anoi?kmonu for Miisd, occur in Ileliconia.

Zingiberaceae.

The obvious relalionship of Zingiberaceae to the Musaceae is em-

phasized by the close ressemblance in the pollen formation of both

families. The species, investigated by myself,

Costus cijlindricus Jac. and

Curcuma colorata Val.

are Ihus characterized by successiv bipartition. The partition walls

are here laid down in the same irregular ^vay as in Masa; as there,

the number of microspores, formed in one molher cell, ranges from

four to seven, belaled chromosomes or groups of chromosomes

having given rise to the supernumerary spores.

Orchidaceae.

In the orchid family (juadripartition bas since long ago been

known. As found l)y the aulbor, in

Phalaenopsis amabilis

the succession of events agrees in all respccts ^vilh the account

given by Glignahd.

Palmae.

Recently Söderberg has found simultanous (juadriparlition in the

palm Chamaedorea corallina. To this exemple I ani now in a po-

sition to add the following ones:

Areca triandra Roxb.,

Canjsta spec,

Pterijgospermum spec.
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Further work on pollen formation in Ihis family is contemplated^

material of quile a number of species, belonging to the main sub-

families, having been collected.

Araceae,

To the already known instances of successiv biparlition, two>

new ones are added:

Microcasia pygmaea Becc. and

Pothos spec.

These new examples of bipartition are from sections of the family

in question from where we had no records before.

Cyclanthaceae.

No previous record of the pollen formation in this family seems,

as far as I know, to have been published. Hitherto I have been

able to investigate

Carludovica macropoda Kurz.

In view of the systematic position of this family it is certainly

of interest that a quite tj^pical successiv bipartition occurs in Car-

ludovica.
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EINIGE BEMEKKENSWERTE, AUS KULTUR-
ERDE ISOLIERTE PILZE.

VON

THORE LINDFORS.

Bei den Untersuchungen iiber die Pilzgattung Fusariuni, mit de-

nen ich seit einigen Jahren beschäfligt bin, habe ich der Frage einige

Aufmerksamkeit gewidmet, in welchem Masse Fiisariiim-Arlen im

Ackerboden vorkommen, und welche Arten dort repräsentiert sind.

Zu diesein Zwecke habe ich im grossen Masstabe Isolierungen aus-

gefiihrt, bei denen ich natiirlich als Nebenprodukt eine beträcht-

liche Anzahl nicht zu Fusariuni gehöriger Pilze erhalten habe. Sofern

icli dazu (ielegenheit gehabt, habe ich auch diese Pilze weiterge-

zuchtet und bestimmt. Unter denselben hal)e ich mehrere neue

öder sonst interessante Arten gefunden, von welchen einige im Fol-

genden besprochen werden sollen.

BetrelTs der angewandten Arbeitsmethoden sei bei dieser Gelegen-

heit nur kurz mitgeteilt, dass kleine Partien der steril ausgenom-

menen h^rdproben in sterilisiertem Wasser aufgeschwemmt und

zerkleinert, Tropfen dieser Aufschwemmung mittelst der Platinöse

in geschmolzenen Agar iibergefiihrt und die Agarröhre zuletzt in

Pelrischalen entleert wurden. Durch Abimpfung der an der Agar-

platte entstehenden Kolonien wurden im allgemeinen Reinkulturen

erhållen. Die Weiterzuchlung geschah an verschiedenen Substralen,

wie KartolVelknollen, Stengelstiicken von Pferdebohnen, mit Erb-

sendekokt öder einer Lösung von anorganischen NährstotTen ange-

feuchtetem Filtrierpapier usw. Fur die Erziekmg von Fruktifikations-

formen ersvies sich das Filtrierpapier als besonders geeignet, und
zwar fur Zellulose verzehrende Pilze das mit anorganischen Lös-

ungen, fur die iibrigen das mit Erbsendekokt angefeuchtele.
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1, Gymnoascus stipitatus n. sp.

Diesen Pilz habe ich bisher nur einmal isoliert, und zwar aus

einer im August 1919 aus einem Brachacker bei Experimentalfältet

enlnommenen Erdprobe. Auf Kartoflelknolle und ebenso auf Erb-

sendekokt-Filtrierpapier wächst er sehr iippig und entwickelt ein

schneeweisses öder licht rosafarbiges, dicliles, \valteartiges Myzel-

polster; Fruktifikationsorgane treten aber auf diesen Subslraten

selten auf. Auf Filtrierpapier, das mit einer Lösung von anorgani-

'"mm^' "^^M^
'M'U'

Th. Lindfors photo.

Fig. 1. Perithezien von Gymnoascus stipitatus Lfs. — Vergr. ^j^.

schen Salzen angefeuchlet worden ist, entwickelt sich das M5'zel

weniger kraftig, Fruchtkörper sind aber bald massenhaft zu sehen;

die Kolonien nehmen dann eine graugriine Färbung an.

Die Hiille des Fruchtkörpers besteht aus einem Gitterwerke von

dickwandigen, dunkelbraunen Hj^phen, die durch zahheiche Quer-

wände gegliedert sind, eine Dicke von etwa 3,5 {i erreichen können

und mit radiär ausstrahlenden, geraden, gegen die Spitze gleich-

mässig verjiingten Endästen, die eine Länge von 0,i mm erreichen

können, ausgeriistet sind (Fig. 1 u. 3 a). Der Abstand zwischen den

Spitzen zweier entgegengesetzter Stacheln beträgt 0,4—0,5 mm. Die
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Hiille umgibt eineii faiblosen Askusknäuel, ITö—20() ^ im Durch-

messer. Der Askus zerfällt in einen kugeligen, mit verhällnismäs-

sig dicker Membran versehenen, sporenfiihrenden Teil, dessen Durcb-

Th. Lindfors photo.

Fig. 2. Asci von Gi/mnoascus stipitatiis Lfs. — Vergr. •'^^.

messer 7—8 // belrägt, und einen 1— 1,5 // dicken Sliel, der unten

zwiebelförmig angeschwollen ist (Fig. 2 u. 3 b). Die Gesamtlänge

>-;^^r

Fig. 3. Gymnoascus stipitatus Lfs. a Endverzweigung der Perithezienhiille, b

Asci, c Sporen. — Vergr. a und b ^Y"> ^ 'V".

des Askus ist 16—20 //. In jedem Askus finden sich acht kahn-

förmige, beidendig apikulierte Sporen (Fig. 3 c), 4—5 x 2,5—3 ,u:

sie sind hyalin und mit glatter Membran versehen.
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Diagnose:

Gymnoasciis stipilatus Lfs. n. sp. — Ascomatibus globulosis, 0,4

— 0,5 mm in diam., obscure cinereo-viridibus, hyphis brunneis,

contextis, setulis acuminatis rigidis gerentibus praeditis; ascis bot-

lyosocongestis, hyalinis, stipitalis, octosporis, 16—20 p longis, parte

sporidifera globosa, 7-8 ^ in diam., slipile 1— 1,5 // crasso, parte

inferiori inflato; sporidiis naviculaeformibus, hyalinis, 4—5 x 2,5—3 fi.

2. Chaetomium Boulangeri nov. nom.

In derselben Erdprobe, aus welcher ich die eben genannte Art

isolierte, fand ich auch einen Pilz, der in denselben Kulturen

-^,

^:>^-

Th. Lindfors photo.

Fig. 4. Kriechende GjY/^j/^mHi-Koremien von Chaetomium Boulangeri Lfs.

Vergr. 2uo_

sowohl C/jaetomin/rj-Perithezien als Graphiiim-ariigen Koremien ent-

wickelte. Wiederholte Versuche zeigten, dass die beiden Formen
Entwicklungszuslände eines und desselben Pilzes sind, denn beide

konnten in Kulturen erzielt werden, bei denen von einer einzigen

Askospore resp. einer einzigen Konidie ausgegangen wurde. Die

Graphiiim-Form herrscht in Kulturen auf mit Erbsendekokt durch-

getränktein Filtrierpapier vor, auf Stroh tritt dagegen die Peri-

thezien-Fruktifikation in den Vordergrund.

Auf Erbsendekokt-Filtrierpapier biidet der Pilz eine langsam
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Avachsende Kolonie, deren jungster, peripherer Teil gelhlich weiss,

^vährend der ällere Teil schwarz ist. Die lelztgenannte Partie

besteht aus Koremien, von denen zwei Typen zu unterscheiden

sind: eistens kriechende, aus lose verflochtenen Hyphen aufgebaute

Schlingen, die in ilirer ganzen Länge konidientragende Aste abzwei-

gen (Fig. 4); zweilens aufgericlilete, in Sliel und Köpfchen geglie-

derte Koremien (Fig. 5). Diese erreichen meislens eine Höhe von

250 bis 350 /;. Der bis 20 // dicke Sliel ist dunkelbraun bis schwarz

und löst sich oben in einen besenartigen, lichler gefärbten, in den

Kndauszweigungen ganz hyalinen ferlilen Teil auf. Die Konidien-

Iragenden Aste sind mehrmals wirtelig öder gabelig verzweigt (Fig.

Th. Lindfors plioto.

Fig. 5. Aufrechte Grnjihhim-Koremien von Chacfomimn Bonlangerihls,.— Vergr. -"".

(> a). Die Konidien werden einzeln an den Sterigmen gebildel, sind

hyalin, länglich bis zylindrisch, jedoch gegen das proxiniale Knde,

\vo eine Ansalzpapille zu bemerken ist, etwas verjiingt. Ihre Grösse

beträgl 8—14 (Mittel 11,.') x 3,5—6 (Mittel 4,4) ,.-.

Die Perithezien sind bis 350 fi hoch und 250 /< \veit, meistens

aber nur etwa 250 x 175 ^. Sie sind eiförniig, schwarzbraun, gleich-

förmig mit 50—100 ^ langen, etwa 1 fi dicken, septierten, leicht

gekräuselten, nicht inkrustierlen Haaren bekleidet (Fig. 7). Um die

etwa 25 ^ weite Perithezien-Miindung stehen die Haare elwas

dichler, weichen aber von den iibrigen in keiner Hinsicht ab, Die
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Sehläiiche sind verkehrt eiförmig öder schwach birnförmig, 18—22

X 11— 15 fi„ sehr vergänglich, 8-sporig (Fig 6 /)). Die Sporen sind

elliplisch bis spjndelförmig, nicht apikuliert, in der Jugend hyalin,

dann goWgelb, zuletzt rotbraun gefärbt, 8—10 x 4,5—5,5 ^.

Der soeben beschriebene Pilz zeigt in mehreren Hinsichlen Bezie-

hungen zu einer von Boulanger (Revue gén. d. Bot., 7, 1895, S.

97 u. 166) unter den Namen Ch. ciiniculonim Fuck. besprochenen

Art. Die beiden Pilze ähneln sich darin, dass sie eine Graphium-

ähnliche Konidienform besitzen, deren morphologische Charaktere

gut iibereinstimmen. Nur gibt Boulanger fur die Koremien etwas

grössere Masse als die von mir gefundenen an, was aber von

P'ig. 6. a Konidienträger von dem zu Chaetomium Boulangeri Lfs. gehörigen

Grapldum. b Asci und Askosporen. — Vergr. 'j".

Verschiedenheiten in den Kulturbedingungen abhängen känn. Die

Perithezien stimmen in bezug auf die gleichförmige Behaarung

und die Gestalt der Haare, ebenso betrefTs Grösse und Farbe der

Askosporen iiberein. Die Dimensionen der Perithezien und Schläuche

und die Länge der Haare zeigen dagegen Abweichungen, denen

aber meiner Meinung nach keine grössere Bedeutung zuzusprechen

ist, da diese Charaktere mit den Kulturbedingungen variieren. Ich

trage deshalb kein Bedenken, die beiden Pilze zu idenlifizieren.

Der Ansicht Boulangers, dass sein Pilz mit Chaetomium cuni-

ciilorum Fuck. identisch sei, känn ich dagegen nicht beistimmen.

Nach der von Zopf gegebenen Diagnose der Fuckelschen Art sind

die Perithezien derselben mit einem terminalen Haarschopfe ver-

sehen, der von inkrustierten, anastomosierenden, pfriemlichen Haare
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I)esleht. Eineii solchen Hnnrschopf hat Boilangeu aber nicht

erwiihnl öder abgel)ilclel, und dic Ilaare zeigen, seiner Heschieihung

nacli, »weder Incruslalionen noch andere specielle Charaklere».

('berdies beslehen Verschiedenlieiten in be/.ug auf l^iibe und

Grösse der Askosjioren.

Th. Lindfors photo.

Fi<T. 7. rerithc/ium von CJineloiinuni Boulangcri Lfs. — Vergr. -"°.

Ks diirfte aus diesen Auseinanderselzungen hervorgehen, dass

fiir den von Boulanger und später von mir gefundenen Pilz ein

neuer Namen eingefiihrl \verden muss, und ich benenne ihn nach

dem ersten Entdecker desselben Chaetomium Boulangeri Lfs.

3. Sporormia fasciculata Jensen.

Diesen Pilz habe ich in Proben von Ackererde aus verschiedenen

(legenden Schwedens und auch an Samenknäueln von Zuckerriibe

(in Schweden geerntel) gefunden. Er wächst gut auf Erbsendekokt-

Eiltrierpapier, wo er ein helles, in verschiedenen Abstufungen rot-

violeltes Myzel biidet. Später enlstehen oberilächlich sitzende, kahle,

schwarze Perithezien von schwankender, im Millel elwa 300 ^u,

betragender Grösse. Von einer warzenförmigen, apikalen Papille ab-

gesehen sind sie kugelrund (Eig. 8 a); sie enlbehren einer Miindung.

Die Schläuche sind breit keulig, 55—60 ^ läng, und bestehen

aus einem sporenfiihrenden Teil, 35—45 x 20—25 ^t, und einem

bis 5 fl dicken Stiel, der unten etwas erweilert zu sein pllegt (Fig.

8 /)). Paraphysen sind nicht zu beobachlen.

Die aclil Sporen jedes Schlauches liegen biindelartig nebeneinan-

der; sie sind vierzellig, 25—30 x 5—7 ^a, schwach gekriimmt, ohne
Svensk Botanink Tidskrift iwjo. 18
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Gallerthulle, in der Jugend hyalin, späler russfarhig, mit abgerun-

delen Zellen (Fig. 8 c).

Die obengenannlen Charakleie sliinmen gul mit der Beschreibung

C
n

Fig. 8. Spororniia fasciculata Jensen. a Perithezium, h Askns, c Askospore.

Vergr. a "^ ^-^ b und c "> ^^

.

Jensens (Cornell Univ.A gr. Exp. Stat., Bull. 315, 1912, S. 473) von
Sporormia fasciculata iiberein. Unter den europäischen Spororniia-

Arten steht Sp. elegans Zukal unsrem Pilz am nächsten, weicht aber

durch die Galierthiille der Sporen und die Form der Scbläuche von
demselben ab. Sporormia fasciculata diirfte in Europa friiher nicht

gefunden worden sein, ist jedoch allem Anschein nach bei uns recbt

verbreitet.

4. Tilachlidium atratum n. sp.

In zwei Erdproben, die leils von

Experimentalfället, teils von Scbonen

entstammten, habe ich einen Pilz ge-

funden, der sich als zu Tilachlidium

gebörig erwiesen hat. Er gedeiht sehr

gut auf Erbsendekokt-Filtrierpapier,

wo er eine in älterem Stadium schön

zonierle (Fig. 9), abwechselnd schwarz

und grauweiss gefärble Kolonie bil-

del. Die schwarze Farbe ist durch

Konidienbildung bedingt; die Hyphen
sind dagegen hyalin. Sie flechten

sich meislens zu kriechenden öder

aufsteigenden Koremien von verschie-

dener Grösse zusammen, von denen

Til. Liudfois pboto.

Fig. 9. Petriscbalen-Kultur von

Tilachlidixim atratum Lfs.
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V\<1- IC. Koroiiiinni-rartio von TihtcliHiUum airafioii Us. mit koiiitlicntniucuden

A sten. — Vergr. *'^-'.

dit' einfachen öder gegabellen, spfirlich gegliederlen, sparrig absle-

heiiden, 'M)—50 // langen, gegeii die Spilze gleicliinässig ver-

jilnglen, Uonidieiilrageiiden Aste ausgehen (Fig. 10). An der Spitze

dieser Konidioiilräger werden die etwa 5x15 // grossen, ovalcn,

o o

^#
O O o nr, •v

d •-

no*

«
€

Til. Lindfors ])lioto.

Fi^. 11. Kouidieiikopfciien von 'r/l(tc]ili(l/H))i nfrafniii Lfs. — Ver^T. ^y.

schwach lussfarhigpii Konidien ahgeschniirl; diirch eine sclnvarze,

späler Irocken uiul spröde werdeiule Suijslanz werden die Koni-
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dien zu kugeligen Köpfchen von 15—22, sellen bis 40 ^ Durch-

messer, zusammengehalten (Fig. 11).

Die einzelnen isolierlen Slämme dieses Pilzes zeigen eine sehr

verschiedene Neigung zur Koremienbildung. P^inige derselben

konnten ebenso gut Periconia zugerechnet werden. Es isl nicht

unwahrscheinlich, dass mein Pilz mit irgendeiner der ungeniigend

beschriebenen Arlen dieser Galtung identisch sein möge.

Diagnose:

Tilachlidium alraliim Lfs. n. sp. — Synnematibus replanlibiis ve

adscendentibus, h3'alinis, ubique ramulos conidiophoros palenli-

divergentes simplices vel furcatos, sursum sensim altenualos, 30

—

50
fj,

longos, gerenlibus; conidiis ovatis, circ. 5x3 ^i, dilule viridi-

brnnneis in capitulum globosum, ad 40 fi in diam., massa tandem

exsiccanti, alra condensatis.

Experimentalfältet, Botanisches Laboratorium, im Juni 1920.
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REMARKS ON SPLACHNIDIUM RUGO-
SUIM (L.) GREV.

BY

CARL SKOTTSBEUG.

Spldchnidium appears lo have become a favorile Iheme of lady

botanists. In 1<S92 a study of this alga was made by Margaret

Mitchell and Francks Whitting, who came to the conclusion

t hat il ought lo form a separale order, characterized mainly by

/.oosporangia contained in conceplacles (Phycological Memoirs ed.

by George Murray Pt. I, no. 1). Latel}', Mabel Roe (A contri-

l)ution to our knowledge of Splachnidiiim, Bot. Gazelte 62, 1016)

bas Iried to trace Ihe hislory of the »initial cell» and finds it pre-

ferable to relain the plant among the Fiicaceae, regarding it as

almost inlermediale between this order and the Laminariaceae.

Oltmanns (Morphologie und Biologie der Meeresalgen I. 376)

regards the initial cell as »rätselhaft» and mentions the plant in

conneclion \vilh Ihe Encoeliaceae.

Geographical distribution.

xXccording lo De Toni, Sylloge Algarum I. 224, .S. rugosum, the

only species, bas been observed in Easlern India, along Ihe coasts

of Auslralia, Tasmania and New Zealand, at St. Pauls Island and

al the (]ape of Good Hope. From all Ihese regions except India

I have seen material in herbaria.

In August, 1908, I discovered Splachnidiiim growing in Bahia del

Padre, Masalierra (Juan Fernandez Islands), ofl" the coast of Cbile.

This isolated locality lills the gap in ils circumpolar distribution.

II has not been found in Polynesia, and I did not see it in Easter
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Island. Nor (ioes il grow aloiig Ihe coast of South America, where

Ihe \valer is perhaps loo cold, for il does iiol belong to Ihe col(i-

temperale subanlarctic flora. Ils occurience al Juan Feinandez

gives furlher evidence lo niy view thal Ihe Humboldl ('unenl does

not atlain sulTicient widlh lo leach these islands.

In 11)16— 17 the species was again found by me in Ihe same

localily bul not seen in any olher place. The Padre Bay is com-

parativelj' sheltered and shows härd rocks suilable for algae along

the beach; here the richest litoral fauna and Hora in Ihe islands

is found. The dilTerence belween higli and low water amounts to

4 feet. Splaclinidiiun covers large boulders in the lower half of

the lidal region, bul also grows on the sleep rocks near Ihe en-

trance. The swell is somelimes very considerable. Only in calm

wealher is this region laid bare for some hours.

External appearance.

MiTCHELL and Whitting describe Splachnidiiim as consisting of

»from live to six branches or fronds \vhich spring from a small

conical disc». In large lufts Ihe disc is neilher small nor conical

and carries fronds of a rather unlimiled number; they are a little

thinner al Iheir base; as the disc gets thicker wilh age they become

sunk inlo slight depressions. The plant is perennial, the disc ex-

panding by marginal growlh. Young fronds spring from the mar-

ginal parts, bul apparenlly also from belween the older fronds.

The colour is an olive brown wilh a yellowish linge; the living

plant does not show the greenish hue of Mitchell's figure.

The Juan Fernandez plant is comparalively small, rarely excee-

ding 8 or 10 cm. in lenglh; I have nol seen any so large as the

Cape plants, but there is not the slightest doubt that they belong

to the same species.

Anatomical structure and mode of growth.

The merislematic part is clearly visible; the tips of all the fronds

and branches are of a tender struclure and of a light yellowish

brown colour. According to Mitchell and Whitting the chief

increase in growth lakes place round the »apical cell». There is,

right enough, an apical meristem, where »apical cells» are found;

we can, however, leave them to be discussed låter, as according
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lo all aulhois lliev have nolliini^ to do wilh Ihe formalion of lissue

and iievcr f^ive rise lo iu'\v cells. Theie is, Ihus, no reason lo

call Iheni »inilials> or »apical cells».

The analoniy of Ihe growing region is illuslraled in lig. 1 a'; Ihe

slruclure is lilamenlous, the outer sliorl cells gradually forming a

pseudopaienchymalic lissue; comp. also Hoe, lig. 19. Many of Ihe

end cells are prolongcd inlo hairs with hasal gioNvlh and covering

Ihe whole apex. Some of Iheir lower cells niay heconie dislinclly

Fig. 1 a. Sectiou throufjli part of meri.stem, X 360. b, Section throufjh yoiiug

corte.v, X 3130. c. Section through old cortex, X 360

moniliform; Ihey have chloroplasls while Ihe lemainder of Ihe hairs

consisls of very long, cylindrical, almost hyaline cells. Mitchell

and Whitting's fignres only show short hairs \vi!h Ihe walls bulging

unilalerall}', the upper part probably having been ciil or olherwise

losl. The hairs are of very short duration, and a little below the

apex no Irace of theni is left. The slruclure described by these

authors is not the young but the mature, Nvith closely packed

* All fignres draw u at double the enlargement indicated and reduced to balf size.
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»corlical» and »epidermaU layers. The culting olT of Ihe super-

licial cells is seen in lig. 1 b. They form Ihe assimilalory layer

and have numerous disc-shaped chloroplasls, dilficult lo see in

preserved material, \vhere all Ihese cells are filled \vilh a dark

broNvn substance. The slage seen in lig. 1 c seems lo be Ihe final

one as I do nol believe that Ihe wall surrounding Ihe thallus cavily

increases much more in thickness. Mitchell and Whittixg speak

of two epidermal layers, bul I fmd only one.

Below the subepidermal layers the cells become larger and less

regular, forming a Iransilion to the filamentous network of the

thallus; these cells stretch themselves, become separated and add

new elements to the large branched central filaments. Intercalary

divisions occur in this region (lig. 1 a). The last stage is reached

by the formation of innumerable hyphae. The interspace is filled

with mucilage.

According to Mitchell and Whitting the outer layers keep pace

with the inner ones through radial divisions. I do not believe that

radial divisions take place. If we study fig. 1 o and the figures of

RoE it will appear that in the young apex the filamentous structure

can be followed right through; the end cells have not originated by

radial divisions, but are branches from the supporting cell, and the

end cell often grows out to form a hair. The large central filaments

can be followed through the whole length of the thallus (fig. 2).

There seem to be several primary filaments, branching di- or

trichotomously. The same structure is repeated in the branches.

So far as 1 can see, the thallus has attained its definite thick-

ness a little below the apex, where the colour suddenly gets darker;

accordingly the apex is very broadly vaulted.

Thus, I conclude that Splachnidiiim is filamentous and the cortex

pseudoparenchj^matous; the filaments are repeatedly branched and

may end in a hair of the Phaeosporean type, which is of short

duration. The end cells together form the meristematic zone and

build up the cortex by branching and dividing by cross w^alls; the

lower cells become elongated and give rise to medullary tissue.

This is an ectocarpoid structure, very different from the laminaroid

or fucaceous one, attributed to this plant by previous authors. We
find essentially the same structure in the Chordariaceae. It is to

be regretted that the earliest stages of the main shoots have not

been found, but with the facts at hand I feel justified in regarding

Splachnidiam as a Chordariaceous type. The lower part of the hairs
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reminds iis of Ihc assiinilalois in many CJiordariaccuc, and llic

Ihnlliis is ralher like Leathesia in slriu-lure, Ihc slar-shaped medul-

lary cells also occuriing in Sj)l(uluu(liiun. 11 is Irue Ihal llie

malure slruclure is similar lo Ihe slriulure ol" Fiicus, bul Ihe mode

of growlli is enlirely dislincl.

The apical cell.

This myslcrioiis body has l)cen tlescrihed hy Mitchki.l and

Whitting and was especially sliidied hy Hok. In ihe young api-

Fig. 2. Lengtli section of old frond, X 15.

cal zone we lind a varying number of pear-shaped bodies, pro

longed inlo a narrow lail which is sluck belween Ihe normal

cells and generally reaches Ihe cavily below Ihe corlex. They

show no connection at all wilh olher cells and dilTer from Ihem

not only in shape hut also by Ihe very Ihick cell wall. They do

not take part in Ihe formation of tissue. They are also found in

the conceplacles. According lo Mitchell and Whitting the appear -
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nnco of siich ;i hoiiy »is Ihe herald of every local develoj^incnl».

Hor: has uiilcrlakcMi lo sliuiy Ihe orii^in of Ihese hodies. Slie says

Ihal oiie end cell »lakes oii a heavy mucilage coal»; Ihis is Ihe

only fealure by which it can be dislinguished fioiii olher cells or

from young hairs. Like lliein il divides and forms a shorl cell

row ; bul apparenlly Ihis is not ils only mode of origin, for in (ig.

14 RoE presents »two initial rows which are modiiied young hairs»

;

fig. 11 shows a pear-shaped body tcrminaled by a typical hair;

in fig. 8 the inilial is borne by a cell row which in no way differs

from others in this region, and, linally, in fig. 9 is an inilial cell

situaled laterally on a liair high

above ils base. All the cross walls

in the »inilial row> are Ihen

resorbed and the nuclei dis-

appear. The terminal part rc-

lains ils shape and becomes the

pear-shaped head, while the

lower part becomes filiform

from pressure; this is the laillike

appendnge wilh a narrow, some-

times almost invisible lumen.

Thus, Ihe initial is Iransformed

in lo the mature slructure as

described by Mitchell and

Whitting.

If Roe's observations are accu

råte, Ihere is nolhing in the

Avhole class of brown algae thal

presents the slightest likeness

lo this peculiar slructure. Hav-

ing some general idea of the

group, I underlook lo sludy the apical region of Splachnidinm in

some detail. Years ago I made microlome sections of the 1908

material; this being ralher advanced (almost without hairs) I made

numerous hand seclions of the new material while Professor

O. JuEL kindly prepared the microlome seclions for which I tender

him my best thanks. The sludy of Splachnidinm was finished in

the Jodrell Laboratory of Kew, and I thank the Keeper, Mr.

BooDLE, for kind assislance.

I am unable to confirm Roe's stalemenls. I have studied nume-

Fig. 3. a, b. »luitials» in the growth-

zone, X c. 400. c. i» Initial > penetrating

olcler cortex, X c. 400.
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rons {»rowlli /.oiies ;iiul obseivcd scorcs of pear-sluipcii hodics;

however, 1 havc nol lound any Irace of llu' development di>sc rihcd,

l)iil iiivniiahly only llie inalurc slrucliue, even in the verv apex of

Ihe slem or l)raiu-lics (Ii-. 3 a, h). Tlierc is no initial whicli has

nol sol a lail. Il iias no lliick »nuicilage coal», bul a very liiicU

eellidose wall, i)y wiiicli il dilVers from all ollier cells. There is

never any sii^n of a cell row willi walls so lliick. I cannol lind

any re.sori)lion of cross ^valls. In some cases the nucleus is (|uile

dislincl; Ihe proloplasm somelimes forms portions or exhibils Irans

verse slripes, probably mislaken for a rcsorplion of walls. The

position of Ihe malnre »iiiilial» is nol (pule regular; somelimes Ihe

head is well wilhin Ihe yonng corlex, somelimes raised above il,

even leaving a considerable pari of Ihe lail onlside Ihe corlex, bul

Ihe shape of Ihe body is always Ihe same and cerlainly does nol

resull from pressure, as Ihe wall is Ihick and slroni^ while Ihe

groNving lissne is ralher loosc. As my ligures show, Ihe Iheory of

pressure seems (|uile oul of place.

Besides, Ihere musl be a conneclion belwcen Ihe pear-shaped

body and one of Ihe corlical cells, al leasl in ihe younger slages.

Now, Ihere are no younger slages in Ihe sense of Iioi:, bul even Ihe

bodies in Ihe very apex are loose, possibly wilh Ihe lail pressed

againsl a lower cell, bul not connecled. The conneclions showed

in ligures of Mitchell, Whitting and Rok are not at all salisfac-

lory. Rok does nol seem lo have observed any conneclion belween

her »malure slrucluro and a corlical cell; I suppose she thinks il

carried along by Ihe growing corlex and Ihus torn loose, but I fail

to see how Ihis could be elTecled.

In a microlome seclion Ihe thick-walled head of one of the jiear-

shaped bodies may be mislaken for one of Roifs initials, but I

always found the lail on the next seclion. In olher cases I expecl

Ihat her rows are only basal paris of hairs. It is evident that she

has not been able to make a proper distinclion between a young

hair and an initial row. And her illustrations do not at all prove

that the various slages have anylhing lo do v ilh each olher.

The (|ueslion: »what are the pear-shaped bodies? > tbus rcmains

nnanswered. I believe that they have nolhing lo do wilh Sjilach-

nidinin bul represent a separate organism, growing in the corlex.

The reasons for Ihis opinion are several. These bodies have no

conneclion wilh ollier cells. Their shape is (juite peculiar. Their

wall is much thicker Ihan in all olher cells. Though they gene-
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rally occur in llie conceplacles and are very peisislenl, I have

series of seclions wliere neilher myself nor olhers have been able

lo discover a singla one. I believe it is a small epiphylic alga;

on un-stained material it dillers a little in colour from the sur-

rounding cells, being more greenish. The shape suggests Codioliim,

a genus of Chloroplujceae, which, however, has a solid stipe; this is

the case also with the epiphylic C. petrocelidis Kuckuck. C. Nor-

(lenskioldianiim Kjellm. has a narrowed hollow part which tapers

inlo the proper slipe. I have not been able lo prove the occur-

rence of starch in Ihe preserved material, hut also Kjellman was

unsuccessful in spile of his species being a true Codiohim.

If I am righl, why do we not find it in the old tissue? We can

understand that the epiphyle is unable lo penetrate the mature

cortex and Ihus starls by infesling the meristematic region. Most

of these bodies establish thems'?lves in the very young conceplacles

which are inilialed in the growlh-zone. They are generally found

in old conceplacles as well, But Iraces of Ihem must be very

ditficull to discover in the old sterile corlex, which is very com-

pact and of a dark brown colour. I have observed it in almost

mature cortex tissue (fig. 3 c); this is not a place for a young

conceptacle, but sterile corlex Ihal has nearly allained ils delinile

thickness. Furlher observations ought to be made on living

material. •

The conceptacle.

According to Mitchell and Whitting the initial in the concept-

acle of Splachnidinm is homologous with Ihe initial in the Fiicus-

conceptacle. Koe slates Ihal development is the same in bolh cases.

I have made the following observations. The conceplacles arise

in the growlh-zone. On a small circular area the terminal cells

develbp inlo long, persislent hairs wilh all the cells cylindrical

and subhyaline, dilTering from the olher hairs. No firm cortex is

formed in Ihe bollom, which remains very thin (lig. 4— 5); as the

surrounding tissue increases in thickness, a depression resulls.

According lo Roe rapid radial division of the börder cells contri-

bules new tissue lo the conceptacle, but Mitchell and Whitting

say Ihal the bordering hairs are older and Ihe central ones younger.

The slalemenl of Roe slands in opposition lo her own general

statement that the initial is the cenlre of greatest aclivity. I have
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not observed Ihe radial division biit am of oi)inion Ihat Ihe con-

ceplacle develops from Ihe ccMilre. I have nolhing lo ndd coiiccrn-

ini^ Ihe developnienl of Ihe .sporani;ia, as Ihey whmc called hy Mn-

c.nKi.i, and Wiuttinc. Il is Koifs »feeling, Ihal Ihey conlain

isoganioiis i;aineles». 1 am soiry I was pievenled from sludying

Ihe living hodies. lOxlenially Ihe sporangia, as I prefer to call

them, are very HUe Ihe asexual sporangia of Ihe Chordariaceae,

and if my idea of llie slrucliiie of Splachnidinm is right tliey may

well be homologous with Ihem. No olher reprodiiclive organs

occur. There is probably an alternalion of generations in certain

Chordariaceae, as in some gametangia and sporangia are foiind on

Fig. 4. Section of a very young ('onceptacle. X c. 400.

different phinls, while cases where they appear on Ihe same plants

also occur. A discussion on S])l(ichnidiiim from this point of view

seems of liltle use al present.

In all Ihe young conceptacles that I have found in my nevv

material there is a ma tu re »iniliab, no malier how young Ihe

conceplacle may be. If one could believe that Ihe »initial» belonged

to Splachnidinm, it would lie near al hand to regard il as Ihe lirst

step towards Ihe formation of Ihc conceplacle. I have laken great

trouble to sludy the plant from sucli a point of view. It will

appear peculiar that not more Ihan one »('odiolum» should be
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found in each conceptacle, but Iheie must be some reason why it

(loes not eslablish ilself afler hairs have been formed. No trace

of a development of Ihe »initial» was found; also in the earliest

siages (lig. 4) it is niature and shows Ihe long free lail. The posi-

tion of Ihe epiphyto will naturally be central; when, in Ihe growing

Fig. 5. Section of a somewhat oider oonceptncle oul}' lateral part

shown), X 3(J0.

apex of a branch, we find half a dozen of these bodies, I believe

most of them have found Ihe weak spöt where a conceptacle is

soins to be formed.

Conclusions.

Kjellman (Nat. Pflanzenfam.) includes Splachnidiiim in Ihe Fiica-

ceae, without much discussion. Mitchell and Whittixg have an

order Splachnidiaceae, intermediate, they say, between Laminariaceae

and Fiicaceae. Roi-: retains this position: »as to the vegelalive

growth, the tissue bears an ecjual resemblance to the Fucaceae and

Laminariaceae, the only essenlial difference being in origin.» She

judges Ihe conceptacles to be a good fucaceous character; still

»there are deep furrows in Macrocijstis and Postelsia, which closely



287

resemble concej)lacles in form ond oiigin>. This statcment stånds

for Hoi:, for Ihe nulliors slie Iias (juolcd (Smiih and Wiiittino in

IMiycol. MiMuoirs I) only say llial »a seclion across Iho leaf forciblv

lec-alls Ihe concoplacles of Splachiiidiiiin and olher l)io\vn algae». Il

ncod liardly be said Ibal Hoi;'s slalemcnl is (|uite withoul fonnda-

tion, as I bo sori of Macrocijslis or Poslelsia have nolhing in coni-

Mion, neilbcr in slruclure nor in origin, wilh Ibo conceplacle of

Fuciis. Hul Uoi-: concbides Ibal in Ibis fealiire as well as in Ibe

conlcnls of Ibe reproduclive sacs, Sj)l<uhni(linm is inlerniediale

belween Ibe Iwo orders nienlioned; we do nol know indeed, ulial

Ibese sacs conlain — mosl Hkely zoospores, boniologons i)olb wilb

Ibe spores of Lamiiuirid and wilb Ibe sexual bodies of Fucns: if

tbey are gameles, as in Ibe Phaeosporeae, Ibey are not bomologous

wilb eilber. »b^urlber invesligation will doublless sbow a mucb
more inlimale conneclion l)elween Ibe Laminariaceae and Ibe Fuca-

ceae Iban is al present recognized», Hok continues, l)ul I very

nuicb douhl Ibat tbis propbecj' will ever be fulfilled. It may be

placed wilb eilber groiip, only, the presence of conceplacles »makes

il wise to regard Spldchiiidium as a primitive member of Ibe Fuca-

ceae». In my opinion it is exlremely different from bolb. I bave

looked for natural alTinilies among tbe Chordariaceae; Ihe slruclure

is nol essenlially dislinct from Chordaria, Lealhesia elc; the mulli-

cellular assimilalors are represented by tbe bairs of the growlb

zone, hut Ibey are a juvenile fealure in Splachuidiiun. Tbe spor-

angia bave Ibe same origin and Ibe same appearance in bolb cases,

Ibey are localed in a sorl of conceplacles, as tbe sexual organs in

Fucus, hut Ibe developmenl of tbe conceplacle is not idenlical in

Ibe two cases.

Splachnidium is quile a uni(|uc lype; still I believe tbere are

reasons to regard it as represenling a branch of tbe Chordariacedc,

perbaps a »bigber slage». I do nol lind suITicient grounds for

suppressing tbe order Sphtchnidiaceae, wbich, from a taxonomic

poinl of view, is well circumscribed. Tbere is no evidence Ibal

Spl(ichi)idiiim is inlerniediale belween Ibe Chorddiiaccae and any

olber order.

Julv, 1920.
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NÅGRA VÄXTLOKALER 1 VÄSTERBOTTEN.

AV

ANTON SÖRLIN.

Sommaren 1919 vistades jag i Väslerbollen för botaniska studier

av myrmarker. Härunder gjordes en del Ilorisliska anteckningar,

av vilka några torde vara värda att publiceras, i synnerliet som
uppgifter från ifrågavarande trakter äro synnerligen sällsynta i

litteraturen. Bland märkligare fyndorter vill jag nämna Storåberget,

ett sydberg å norra stranden av Skellefteälven en halv mil sydost

om Kusfors station, en Ca/j/joso-förekomst nära Petiknäs ej långt

från nämnda berg, samt Fällforsen vid Umeälven.

Sydbergsvegetationen i Västerbotten är mycket litet känd liksom

Horan överhuvudtaget i sagda landskap, I G. Anderssons och S.

Birgers arbete »Den nordländska florans geografiska fördelning

och invandringshistoria» upptas icke ett enda sydberg norr om
Umeälven, men säkert är, att åtskilliga fynd här skulle kunna göras.

I sydligaste delen av landskapet, således omkring Ume- och Vindel-

älven äro berg med markerade sydbranter mycket få. De äro mesta-

dels långsluttande och skogklädda, beroende på gnejsens egenskap

att gärna bilda långsträckta ryggar. Längre norrut, omkring Skel-

lefteälven, där berggrunden är mera växlande och bestående av

porfyrer, kvartsiter, konglomerat och grönslenstufTer, som ofta bilda

branta kupoler med tvära hamrar, finns däremot en hel del berg,

som väl äro värda en undersökning. Härtill komma de inom detta

område uppträdande lerskiffrarna, som vid sin vittring bilda en

godartad jordmån.

Det ovannämnda Storåberget, det enda jag under min exkursion

till Petiknäs hann undersöka, höjer sig 289,5 m ö. h. och ungefär

100 m över Skellefteälvens yta; de väl bevattnade, mot sydost vet-
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tände avsatserna buro vid mill besök d. 25 juni en ganska rik

vegetation med bl. a. Aslragalus alpinus, Carex alpina, C. capillnris,

C. dujitala, Cerasliiim alpinum, Cijsloplcris fragilis, Fragaria vesca

(bloniniande), Lijchnis alpina, Melica nnlans, Polijpodinm vulgäre,

Saxifraga caesj)il<>sa, Sedum acre, Viola inonlana, Woodsia ilucnsis.

Den uppvisar sålunda del kända, egendomliga förhållandet, alt i

sydbcrgen fjällväxter och sydliga arter växa sida vid sida. Att

fjällväxter utom sill egentliga område anträlVas huvudsakligen i

berg, kan ju helt enkelt bero därpå, att dessa bjuda på sådana

ståndorter, som växten i fråga bebor inom detsamma.

Växtlokalen vid Peliknäs är intressant därför, all den väl är

Sveriges rikaste kända fyndort för Calypso bulhosa. Den är belägen

vid sydligaste gården i byn och strax norr om Sloråberget; lokalen

ulgöres av medelålders barrblandskog med //{//oco/7i/»/jj-matta. En
ståndortsanteckning (d. 24 juni 1919) upptar Vacci/j/nm vitis idaea,

Mgrtillus nigra, Ledarn palustre, Pijrola secunda och uniflora, Gera-

ninm silvaticnm, Coeloglossum viride, Goodyera repens, Linnea borealis,

Fragaria vesca, Trientalis enropaea, Lycopodium complanatum, Km-
petriim nigrnm. Calypso växte nedsänkt i mossmattan, bland mult-

nande barr och kottar och på och vid multnande trädstammar å

ljusare partier, där ej l)ärriset växte för tätt. Här funnos inom ett

begränsat område lOO-tals exemplar, men de allra llesta voro ut-

blommade. Enligt uppgift hör den till de första blommorna här

och slår ut, så snart snön smält av, dvs. i början på maj i regel.

Utom denna förekomst linnes en annan Ca/j//).so-lokal längre in i

skogen, som uppgavs vara ännu rikare, vadan den fagra orchideens

existens här synes vara tryggad.

Vid Fällforsen ha antecknats Crepis palndosa, Onoclea struthiopleris,

Poa hybrida, Parnassia palnslris, Scirpus silvaticus, Sceptrnni caroli-

num och Triticum caninitm.

Slutligen meddelas här en liten förteckning å en del växter från

skilda lokaler inom området. Till rektor A. Th. Vifell, Vindeln,

som lämnat mig många intressanta upplysningar, får jag härmed
framföra milt lack.

Där ej annorlunda är angivet, äro observationerna gjorda av mig

själv och inom Degerfors s:n.

Alisnid Plantai/o. Vindeln.

Ahjssiim incaiuim. » (A. Th. Vifell).

Alopecuriis yeniculatus. Näsland, Västerås.

Angelica siluestris. Nyby.

Svensk Botanisk Tidskrift 1920. 10
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Anthemis tincloria f. discolor. SlorbacUen. (A. Th. Vifcll).

Anthyllis Vulneraria. Vindeln. » » »

Arabis snccica. Vanlig på vallar etc.

Astragalns alpinas. Norsjö s:n, Petiknäs å Storåberget.

Batrachium pdlalam. Vindeln.

Botrijchinm Lunaria. Näsland.

» boreale. Kulbäcksliden.

» lanceolalnm. Kulbäcksliden. Denna ocb föregående form

äro praktiskt taget omöjliga att avgränsa, då de med alla

möjliga mellanformer äro förbundna med varandra.

Bromus secalinus. Selsberg.

Calamagroslis gracilescens. Osttjärnbäcken å »rönningar».

» purpurea. Fällforsen, Storkåtaljärn.

Calypso bulbosa. Norsjö s:n, Petiknäs.

Campanula påtala. Tvärålund.

Garex alpina. Norsjö s:n, Storåberget.

» ampiillacea. Degerö stormyr.

••> capillaris. Norsjö s:n, Storåberget.

» digitala. Norsjö s:n, Storåberget.

» filiformis. Degerö stormjM-, Osttjärnbäcken.

» chordorrhiza. Degerö stormyr, Osttjärnbäcken

> dioica. Degerö stormyr, Osttjärnljäcken.

» globularis. Allmän.

» irrigiia. Mångenstädes å myrar.

> limosa. Mångenstädes å myrar.

» loliacca. Degerö stormyr.

» paucijlora. Degerö stormyr.

» stellulata. Degerö stormyr.

Cerastinm alpinum. Norsjö s:n, Storåberget.

Cicnta virosa. Storkåtaljärn.

Coeloglossum viride. Västerås, Norsjö s:n vid Petiknäs.

Convallaria niajalis. Valvkälen, Kulbäcken, Ramselekludden, Norsjö s:n

vid Petiknäs.

Coralliorrhiza innata. Osttjärnbäcken, Kulbäcksliden mångenstädes.

Cornus suecica. Kulbäcksliden, Västerås.

Camelina sativa. Vindeln. (A. Th. Vifell).

» » f. microcarpa. Vindeln. (A. Th. Vifell).

Crepis paludosa. Fällforsen.

Cystopteris fragilis. Norsjö s:n, Storåberget.

Daphne mezercnm. Norsjö s:n, Petiknäs, Hållnas. (A. Th. Vifell).

Dianthas deltoides. Norsjö s:n, Petiknäs.

Drosera rotnndifolia. Degerö stormyr.

» longifolia. Degerö stormyr.

Eleocharis palustris. Vindeln.

Epilobinm als inefotinm. Storbacken. (A. Th. Vifell).

Erigeron acris. Allmän.

Eriophorum Schcuchzeri. Kulbäcken.

» alpinam. Degerö stormyr, Ostljärn.
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Gcnliana amarcUa 1'. liiujnlala. Xvhind.

Goodyera repens. Kulbäcksli(ien; Norsjö s:n, PctiUnäs.

Gnaphalium nliginosiim. Vindeln. (A. Th. Vifell).

llij)ptiris viihjdris. Vindeln, Storkåtaljärn, Näsland.

Jimciis stiii/iiis. OstlJärnbäcUen. Kand. C Maliiistiöm).

Lijsiiudciiid tht/ rs iflora. Storkåtaljärn.

Lislera cordata. Kulbäckslidcn. OsttjärnJjäcken mångenstädes.

Li/copodiiim Sclago. Kulbäcksliden.

Lfichnis alpina. Norsjö s:n, Storåberget.

Ledarn jxilnslre. Norsjö s:n, Petiknäs. Kulbäckslidcn mångenstädes.

Midaxis jxilndosa. Degerö storm}'!' i ett starrkärr.

Mnlgednun alpinam. Kulbäckslidcn.

> sihiricuni. Kulbäckslidcn. (Kand. C. Malnislröni).

}[clandrinni rnhrnm. Kulbäckslidcn. » » »

Miiriophiillnni allerniflornni. Vindeln.

Xeslea pimicnlata. Vindeln. (.\. Th. Vifell).

Odonliles rubra. Vindeln. (A. Th. Vifell).

Onoclea struthiopleris. Fällforsen.

Peucedanum paluslre. Storkåtaljärn.

Pingnicula villosa. Dcgerö stormyr mångenstädes i S/)/?a.7/jum-tuvorna.

Är säkerligen mycket utbredd men genom sin litenhet oftast föi-bi-

sedd.

Poa hg hrida. Fäll forsen.

1'grola chlorantha. Hamselekludden, Kulbäcksliden.

-> nniflora. Hamselekludden, Ostljärnbäckcn.

Polypodium vulgäre. P.amselekludden; Nor.sjö s:n, Storåberget

Pleri.'i a(iuilina. Hamselekludden.

Polenlilla norvcgica. Kulbäcksliden.

Rannnenlus lapponiens. Vindeln, Kulbäcksliden flera st. Gålberget, Ost-

tjärnbäcken, blomning ^''/o.

Rhamnus frangula. Brattåker. (A. Th. Vifell).

Rhynehospora alba. Degerö stormyr.

Rosa einnamomea. Norsjö s:n, Petiknäs.

Saxifraga caespilosa. Norsjö s:n, Storåberget.

Sagillaria sagillifolia. Vindeln.

Sceptruni carolinum. Vindeln, Fällforscn.

Scirpus eae.'ipilosus. .Mlmän å myrar.

> siloalicus. Kulbäcken, Fällforsen.

Sedum ucre. Norsjö s:n, Storåberget.

Silene nenosa. Norsjö s:n, Petiknäs, Näslaml.

Selaginella selaginoides. Kulbäcken.

Subnlaria aqnaliea. Vindeln. (.\. Th. Vifell).

Tragopogon /j/'a/c/).s/.s. Vindeln. » ». »

Trifolinni .sjjadieeum. Vindeln.

Ulrieularia inlerniedia. Degerö stormyr.

minor. Degerö stormyr.

Viola epipsila. Osttjärnbäcken.

» monlana. Norsjö s;n, Storåberget.
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EINIGE GEOBOTANISCHE RESULTATE EINER
POLLENANALYTISCHEN UNTERSUCHUNG VON
SUDWESTSCHWEDISCHEN TORFMOOREN

.

VON

GUNNAR ERDTMAN.

Während der letzten Sommer habe ich geobotanische Studien im

Härad Fjäre im nördlichen Halland und in den benachbarten Teilen

von Västergötland^ (dem Härad Mark) getrieben. Wie die ganze

Siidweslkiiste Schwedens wird dieses Gebiet durch eine plötzliche

Veränderung des Waldtypus gekennzeichnet. Die Wälder des Bin-

nenlandes, in denen die Kiefer und die Fichte dominieren, werden

durch eine oft scharf markierte Grenze von den Tropophylenwäl-

dern und Zwergstrauchheiden des Kiistenlandes getrennt. Die Siid-

westgrenze der Fichte ist von Hesselman und Schotte kartiert

worden, und Hemberg hat die maritime Grenze der Kiefer näher

studiert. Qiierciis sessiliflora biidet schliesslich Wälder öder Be-

stände nur innerhalb einer schmalen Zone längs der Kiisle.

Um eine bessere Auffassung von der jetzigen Vegetation dieses

Gebiets zu bekommen, beschloss ich eine entwicklungsgeschicht-

liche Untersuchung vorzunehmen. Zu diesem Zwecke habe ich

die von Professor G/Lagerheim zuerst eingefiihrte, von dem Staais-

geologen L. von Post weiter ausgearbeitete quantitative Analj'se

der fossilen Waldbaumpollenflora gewählt.

Vollständige Serien von Torfproben wurden von ungefähr zwanzig

Torfmooren zusammengebracht. Diese Moore liegen innerhalb

eines Giirtels, der am Meeresufer anfängt und sich in nordöstlicher

Richtung ins Land hinein ausdehnt, alle die t3'pischen Waldgrenzen

uberquerend. In jedem Moore wurden die Proben von oben bis
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iinten genommen, und zwar mit einem Zwischenraume von 2.') cm.

Die Zusamnicnsetzung der WaIdl)aunipollennora \vurde in jeder

Frohe pro/enlisch berechnet, und aul' Giundlnge dieser Zaiilen

wurde iur jedes Torfmoor ein Pollendiagramm konstruiert. Die

relaliven Fre(iiienzen des Pollens der verschiedenen Waldhäunie

wurden graphisch durcli Kurven mit dem Profil als Ordinate und

den Pollenfrequenzen, in % der Waldbaumpollensumme ausgedriickt,

als Abszissen veranschaulicht (von Post).

Die Diagramme zeigen sehr grosse Ubereinstimmung. Die Ab-

weichungen, welche vorkommen, und die vielleicht beim ersten

Anl)lick unmotiviert zu sein scheinen, können im allgemeinen tlurch

ganz lokale Faktoren erklärt werden. Mit dem Diagramm von dem
grossen Moore Kullagärde im Kirchspiel Gällinge als Ausgangs-

punkt \vurden die Konnektionsmöglichkeiten untersucht. Zufolge

der grossen Gleichförmigkeit der Diagramme konnten Konneklionen

zNvischen den verschiedenen Torfmooren sogar iiber eine Dislanz

von 30 km nachgewiesen werden. 30 Kilometer ist nämlich die

Distanz zwischen dem wesllichsten und dem ösllichsten der unter-

suchten Torfmoore.

Auf Grundlage der Konnektionen wurden synchrone Niveaus

(36 an der Zahl) angegeben und mit besonderen Buchstaben öder

ZifTern bezeichnet, worauf die durchschnitllichen Prozentzahlen

jedes Niveaus berechnet wurden. Diese Zahlen wurden dann bei

der Konstruktion eines Durchschnittsdiagramms benutzt. Dieses

Diagramm gibt die beste Aufklärung iiber die Hauptziige der Varia-

tionen der Pollenllora innerhalb des unlersuchten Gebiets und zeigt

auch die durchschnittliche Mächtigkeit der verschiedenen Strata. Zu-

oberst liegt jiingerer Sphagniim-Tori (210 cm), dann älterer Sphag-

/H;/7i-Torf (235 cm), Bruchwaldtorf (70 cm), Bruchtorf (15 cm),

Magnocarizetum-Torf (55 cm), Delritusgytlja öder Seedy (elwa

70 cm) und Tongyttja (etwa 10 cm). Der subboreal-subatlanlische

Kontakt liegt also durchschniltlich 220 cm tief und ist in den

meislen Mooren sehr gut ausgebildet. Ein anderes charakteristisches

Xiveau liegt etwa 125 cm unter dem subboreal-subatlantischen

Kontakt. Hier findet man das älteste Pollen von (Mr])inus, Fagus

und Picca; die Diagramme zeigen weiter eine Abnahnie der Prozent-

zahlen des Alnns- und Belula-VoWens und eine Zunahme des Pollens

von Piniis. Der Tori" besteht auf diesem Niveau ans hochhumifi-

zierteni Spha(/iuiin-Tor{, reich an Ca//;;/ja-Stäbchen,. öder aus Kiefern-

moortorf. Unmillelbar iiber diesem Xiveau findet sich ein 20—40
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cm mächtiges Lager von schwach humifiziertem, an Pollen ziemlich

armem Sphagniim-Tori (in einem Moore z. B. Cuspidalum-Tori mit

Resten von Scheuchzeria). In den Torfmooren, wo der präsubatlan-

tische Moortorf als Waldmoortorf ausgebildet ist, besteht dieses

Lager aus Birkenmoorlorf, der oben und unten von Kiefernmoortorl"

umgeben ist.

Uber die präsubatlantischen Pollenkurven ist nicht viel zu sägen.

Sie zeigen den gewöhnlichen Typus: in den ällesten subarktischen

Lagern ein Sa//a:-Be/u/a-Maximum, dann ein grosses P//?hs- Maxi-

mum, in dessen unterem Teile Pollen von Corylus aufzutreten an-

fängt! Dem Co/7//«s-Pollen folgen beinahe unmiltelbar Alniis- und

r//77«s-Pollen. Dann kommt Pollen von Quercus, Tilia, Acer und

Fraxinus. Zuletzt erscheinen gleichzeitig Pollen von Carpinus, Fagus

und Picea.

Einer Menge triftiger Griinde zufolge, die hier der Kiirze wegen

nicht angegeben werden können, muss man annehmen, dass der

vom Winde weit verbreitete Pollen in den Prozentzahlen beinahe

keine merkbare Rolle spielt, wenigstens innerhalb des betreffen-

den Gebiets, das ganz einartige Windverhältnisse hat. Da weiter

keine Verunreinigung der Proben zu befiirchten ist, muss man an-

nehmen, dass sowohl die Fichte als auch die Rotbuche und die

Hainbuche während eines verhältnismässig grossen Teils der prä-

subatlantischen Zeit im siidwestlichen Schweden vorhanden gewesen

sind. Die Pollenprozentzahlen der Fichte sind in den subatlantischen

Lagern gering aber iiberraschend konstant, was der Annahme
widerspricht, dass sich die Grenze der Fichte während der sub-

atlantischen Zeit in kräftigem Vorriicken gegen SW befand. Es

ist im Gegenteil wahrscheinlich, dass die Grenze der Fichte länge

stabil gewesen ist, öder dass wenigstens vereinzelte Fichtenbestände

während der ganzen subatlantischen und der späteren Hälfte der

präsubatlantischen Zeit nur wenige Meilen von den Torfmooren

gewachsen sind. Den Diagrammen nach diirfte die Fichte im

nördlichen Halland und siidwestlichen Västergötland niemals west-

lich von ihrer jetzigen Grenze gewachsen sein.

Fagus siloatica kommt noch heute vereinzelt in dem untersuch-

ten Gebiete vor. Das Durchschnittsprozent des Fa(/ns-Pollens der

subrezenten Proben ist 1,75 %. Das Maximum des Durchschnilts-

diagramms ist 2,8 %, und die höchste gefundene Prozentzahl ist

12 % [in dem Moore bei Munkatorp im Kirchspiel Gällinge vgl.

Fig. 1)].
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Carpinus-VoWcn fehlt in allén Proben, die in o odcr 2ö cm Tiefe

genommen wurden. In den folgenden Lagern kommt er in ähn-

licher Weise vor, wie der Folien von Fogiis nnd Picca, obgleich

mit sehr geringen Fie(|uenzzalilen. l)as Maxinuim des Durch-

schniltsdiagramms isl 0,8 '<>; das höchsle gefiindene Frozent ist 'A %.

Diesen Zahlen und vielen anderen aus dem siidlichen und mill-

leren Schweden naeh zu beurteilen, diirfte die Hainbucbe friiher

eine weiteie Verbreilnng als hentzutage gebabl haben.

Die interessanlesle Krscbeinung binsicbllicb der Diagramme isl

die suballanliscbe 0»erc«s-Pollenkurve (Fig. 1). Von einer un

bedeulenden Prozentzabl bei dem subboreal-suballanliscben Kon-

takt sleigl sie langsam und gleicbförmig bis zur Mitte der sub-

atlantiscben Lager und zeigt danaeh ein ebenso gleicbförmiges

Sinken. \\\ dem Durcbscbnittsdiagramm kulminiert die subatlan-

tische Eichenpollenkurve mit 16,,s %, aber in mehreren von den in

der Näbe der See gelegenen Torfmooren liegt das Maximum zwischen

25 und ."50 Prozent. In dem Moore bei Munkatorp (vgl. Fig. 1)

ist das Maximum beispielsweise 27 %, während die Probe von der

Oberlläche nur 4 % Eichenpollen halt.

Die grosse Steigerung des Eichenpollenprozents ist auf die Zu-

nahme der Eichenwälder der Westkiiste während der friiheren sub-

atlantischen Perioden zuriickzufiihren. Aller Wahrscheinlichkeit

nach hat in dieser Gegend nicht Querciis robiir an Frequenz zu-

genommen, sondern Q. sessiliflora, die in subatlanlischer Zeit, der

grösseren Maritimität des Klimas zufolge, besonders begiinsligt

vvurde. Es gibt nämlich einen kleinen habiluellen l'nterschied

zwischen dem Pollen von Qiiercns robiir und O. sessiliflora. Dieser

ist ein wenig grösser und llacher als jener und ähnell ein wenig

dem .rlcer-PoUen. Die drei Spaltporen sind oft breit und ollen.

Wenigstens in den Torfmooren in der Nähe von der Kiiste ist

Pollen von diesem Typus in den subatlantischen Lagern bei wei-

tem gewöhnlicher als der gemeine /?o/)///'-Typus.

Hentzutage konimt Qiierciis sessili/lora häufig von der Kiisle ab

bis ungefähr zu der Grenze Västergötlands vor. Auf der anderen

Seite der Grenze ist sie seltener. Nicht weit von Kattegatt gibt es

eine etwa ö km breite Zone, die aus waldlosen, nur von Zwerg-

strauchheiden bedeckten Bergen besteht. Die unmittelbar ösllich

von diesen kahlen Gebieten gelegenen Moore zeigen die ausgepräg-

testen (>//<'/£7/s-Pollenkurven. Da aber die subrezenten Proben ein

sehr geringes Q»erc«s-Pollen prozent zeigen, obgleich Quercus sessili-
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flora in der Nähe von diesen Torfniooren reichlich vorkommt, so

wiirden die hohen C/«erc«s-Pollenprozenlzahlen des friiheren Teils

der suballanlischen Periode unerklärlich sein, wenn die Berge im

Westen damals wie jetzt waldlos gewesen wären. Diese Berge diirf-

ten wälirend des grösseren Teils der subatlanlischen Zeit mit gros-

sen Wiesenlropophytenwäldern bedeckt gewesen sein, in denen

70070

— o

—

Betula —&

—

Pinus —a—Alnus —iz—Eichenmischv/ald-

— A

—

Fagus —^

—

Carpinus —-i

—

Picea Quercus

P'ig. 1. Pollendiagramm der snbatlantisdien Strata von dem Moore bei Mimkatorp.

A. Jiingerer S2)hagnuni-Tor(.

B. Älterer Sphagnum-Tovi.

Quercus sessiliflora die dominierende Art war. Von diesen Wäldern

findet man noch hie und da vereinzelte Relikte in Schluchten und

an Bergfiissen, die gegen Westen gelegen sind. Die Zwergstrauch-

heiden, die gegenwärtig diese Berge bedecken, sind sicher in späterem

Teile der subatlantischen Zeit entstanden, und zwar durch eine

riicksichtslose Vernichtung des Waldes seitens des Menschen. Dass
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diese grossen Scssili/lord-WiWiiev weit iin Weslen gelegen gewesen sind

und besonders imierliall) der jel/igeii Ileidelelder, ergil)t sich deullich

aus einem Veigleich zwischen den verschiedenen Diagrammen.

^ 100'

Sa/ix Myriophyllum altemiflorum

-TIIia U/mus

Fig. 2. l'<)llendiaj;ranim von dera Moore bei Kdared. (Fiir die He-

/eii-hnungen sieh avich imter Fig. 1.)

A. Jiingerer Sphagmun-Torf.

B. Alterer SjjIiaf/mim-Tori (Kieferumoorwaldtorf).

C. Briulnvaldtorf.

D. Bruchtorf.

E. Magnocarizetum-Torf.

F. Seedy.

G. Tongyttja.

H. Ton.
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Es verdient hervorgehoben zu werden, dass Pollen \on Tilia

und Ulmiis nur sporadisch in den subrezenten Lagern gefunden

ist, und dass zudem die Prozentzahl des A//JHS-Pollens hier iiber-

raschend gering isl. In der eigentlichen Oberflächenprobe ist das

Pro/.ent des Kiefernpollens meistens viel höher als das des Birken-

pollens, während das letztere in allén iibrigen subatlantischen Pro-

ben dominiert. Dieses Verhältnis deutet darauf hin, dass eine

grosse Zunahme der Nadelbäume während der letzlen Zeit statt-

gefunden hat. In den westlichen Mooren diirfte wohl ein Teil von

dem Kiefernpollen der Oberflächenprobe von den ausgedehnten

Kiefernkulturen herriihren, die auf den Heiden angelegt worden

sind.

Bei den Analysen habe ich auch die Pollenarten verzeichnet,

die nicht von Waldbäumen herriihren, z. B. Gramineen- und Cy-

perazeen-Pollen, Pollen von Epilobium, Drosera, Chenopodiazeen und

Erikazeen, Galiiim, Gentiana (ef. G. pneumonanthe), Menyanthes, Myrio-

phyllum alterniflorum, Niiphar, Nyrnphaea, Potamogeton (?), Rhamnus,

Typha, Utriciilaria, Umbelliferen. Der Pollen von Myriophylhim

alterniflorum ist seit langer Zeit den Torfgeologen bekannt (vgl.

Sundelin 1917), aber hat bis jetzt nicht identifiziert werden kön-

nen. Er weicht ganz beträchtlich von dem Pollen der beiden an-

deren in Schweden vorkommenden Arten dadurch ab, dass er im

allgemeinen 3—5 Poren hat, die nicht regelmässig geordnet son-

dern wie aufs Geratewohl iiber die Oberfläche gestreut sind. Diese

Art von Pollen findet man in den subarktischen Gytlja-Schichten

in beinahe allén untersuchten Mooren. Die Frequenzzahlen sind

oft hoch; die höchste (71 %) ist in der ältesten Probe aus dem

Moore bei Edared im Kirchspiel Fotskäl gefunden (vgl. Fig. 2).

Fig. 1 zeigt die subatlantischen Pollenkurven von dem Moore

bei Munkatorp im Kirchspiel Gällinge, ungefähr 5 km von der

Kiiste. Dieses Diagramm zeigt deutlich die kraftige Zunahme der

Qaercus-PoWenkuvye. Auch die Fag-ns-Pollenkurve verdient beson-

dere Beachtung.

Fig. 2 ist das Diagramm von dem Moore bei Edared (Kirchspiel

Fotskäl, Västergötland). Dieses Moor liegt etwa 20 km von der

See entfernt. Es ergibt sich die grosse Verschiedenheit zwischen

der subatlantischen Quercns-PoUenkurve dieses Moores und der-

jenigen des Moores bei Munkatorp. Die präsubatlantischen Prozent-

zahlen von Tilia und Ulmiis sind relativ gross, und in den sub-
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arklisclien (ivllja-Schichlen sieht man die cliarakterislische Salix-

PoUenkurve und in vorziiglicher Weise die Kurve des Pollens von
Mijriophijllum alternijlonim.

Stockholm, liotanisches Institut der Universität,

ini Mai 1920.
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ON THE CYTOLOGY OF THE GENUS ROSA.

A PRELIMINARY NOTE.

BY

GUNNAR TÄCKHOLM.

Since the surnmer of 1917, I have been occupied with a sludy

011 Ihe cytology of the genus Rosa. The purpose of that study

was to learn to what extent the use of cytological methods of

research could be employed in the clearing up of the problems

that appear in this genus, distinguished by its enormous polymorphy

and its in part apomictical reproduction. I mean the problem of

the causes of the polymorphy, and in connection with that, the

lines that the formation of species has followed; further the nature

of the apomictical reproduction and the occurrence of that pheno-

menon, partly within the whole genus, partly in such species that

are able to produce seeds both in a sexual and an apomictical way.

For getting a somewhat safe idea of such problems, the greatest

material possible is necessary for the investigation. Though my
material is far from being as complete as would be desirable. I,

however, have succeded in bringing together material representing

12 of the 15 sections into which Crépin classifies the genus. Of

the three sections lacking, the first, Laeuigatae, consists of only

one species, a native of China; the second, Minutifoliae, includes

two american species; the third of these sections, Bracteatae, con-

sists of two asiatic species. I have investigated most of the species

growing in the botanical gardens of Stockholm (Hortus Bergianus),

Uppsala, and the Kew Gardens, London, about 120 different forms
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being examined IVoni Ihe laller alone. Iii addition, dilTercnt

species from Ihe bolanical gardens of C.openhagen and Chrisliania,

sonie sponlaneous swedish bushes, and some forms from private

gardens, aniong thein the garden of Ihe eminent rhodologisl Rev.

R. Matsson, Hudiksvall, Sweden, have been examined. This makes

a total of about 300 bushes representing approximatelj' 230 dilTe-

rent forms. The determination of my material — I have pressed

shoots of all lixed forms — bas been controled by the distinguished

swedish expert in roses S. Almquist. For most of the species, I

have conlined the investigation to the development of the pollen;

for many apomictical forms, I have as well invesligated the reduc-

tion division in the ovules. As I hope soon to have an opportn-

nity of presenting the complete report of my studies, I shall here

l)rielly sum up the main results and give some of my conclusions

regarding the chief /tosa-problems.

1. The fundamental haploid chromosome number in Rosa is 7,

not 8 as was stated by Strasburger.

2. The genus Rosa may in cytological respect be divided into

two very dilTerent groups of species: on one side the very poly-

morphous Cani/ja-section (in the widest sense) including such sub-

seclions as Caninae (canina + diimeforum), Afzelianae [glauca + corii-

folia), Villosae, Tomentosae, Riihiginosae, Agrestes, Junzillianae, Slijlo-

sae and Riibrifoliae: on the other side all the other sections. The
latter group is distinguished by the occurrence of only paired chro-

mosomes in the diakinesis: 7, 14, or 21 pair. The former, the

Ca/j/na-section, which contains the greatest part of the 7?osa-vege-

tation of Europé, is characterized by the peculiarity of showing in

the heterotype division both bivalent and single chromosomes,
usually in the proportions 7 paired plus 14 unpaired, or 7 paired

plus 21 unpaired, or 7 paired plus 28 unpaired, thus showing an

analogous chromosome condition to what was stated l)y Rosknheiui

in the well-known Drosera-baslard and låter has been found in some
other hybrids.

3. Considering only the somatic number of chromosomes, I

have in my material found the following numbers: 14, 21, 28, 3ö

and 42. Further, in some specimens, I met with numbers not

being a multiple of 7 (anorthoploid forms). These bushes may be

explained as hybrids representing a låter generation than F^ (see

the points 20, 21 and 25).
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The following lable conlents Ihe diflerent chiomosome numbers

in the forms invesligated:

Type
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(). The roses of the types 1— 3 showing all Ihe chiomosomes

in paired conciilion in the dinkiiiesis have no donl)l exchisively

sexnal rej)rocluclion. At any rale Ihere are no reasons for not

assuniin<5 Ihal.

7. Triploid roses (type 4) showing in Ihe heterolype division 7

paire(l and 7 single chromosomes may be inlerpreled as hybrids

derived from Iwo such sexnal forms possessing respeclively 7 and
14 chromosomes in Iheir germ cells, The reduclion division in

the pollen mother cell is in quile accordance with the hybrid-

scheme of Drosera. To Ihis group belong two bushes of chincnsis

(indica) from Kew, (jdllica x cinnamomea (»turhinata» from Kew),

aciciilaris x cinnamoined (from Uppsala), blanda x pendnlina (Uppsala),

and centifolia major bort.

8. One, perhaps more, of the bnshes representing the type 8

showing 14 bivalent and 7 single chromosomes in the diakinesis

can in the same way be explained as a hybrid originated from

normal sexnal parents, the one diploid, the other hexaploid. The
bush in (jnestion (»U. 31» in Horlus Bergianus, Stockholm) is slated

to be a hybrid of pendnlina (and acicularis or'_nntkana). This form,

too, realizes Ihe reduclion division in accordance with the Drosera-

scheme. In some anlhers the pollen molher cells carry out a Ihird

division afler the homotypic. To Ihe same type (8) belong three

other invesligated forms, brilzensis, a native of Kurdistan, one

variety of damascena, and one specimen ot involnla. These forms

are to be discussed in the detailed publication.

V). All the examined form belonging lo the seclion Caninae in

Ihe widesl sense (see point 2), i. e. mosl of the roses distribuled

in Europé, North Africa and West Asia, are characlerized by the

occurrence of bolli bivalent and single chromosomes in Ihe hetero-

lype division. They constitute the types 5—7 in Ihe chromosome
lable and have Ihen 7 paired and 14 or 21 or 28 single chromo-

somes. The forms of villosa (among them pomifera) and rnbrifulia

have 7 paired plus 14 single = 28 chromosomes. All the forms

belonging to the old complex species canina, dnmetornm, glanca

and coriifolia are penlaploid: 7 paired plus 21 single = 3ö chro-

mosomes (aboul 30 invesligated forms). The same chromosome
combinalion characterizes also certain forms of sti/losa, Ihe exami-

ned forms of tonienlosa, and several species of the subseclion

Rnbifjinosae, for instance rubiginosa, Seraphini, sijlvicola, micrnntha,

nilidnla, sicula, hnngarica, and certain forms oi glutinosa. I suppose
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these are Ihe lirsl cases of pentaploidy foiind in spontaneous plant

species. Hexaploidy according to the formula 7 paired plus 28

single = 42 chromosomes was stated in glutinosa '•'libanotica, zarjra-

biense, Klukii, jiinzilliana, Dingleri {commonly assigned io junzilliana),

and a form of slijlosa. In two species, classilied in the seclion

Caninae, were found 14 instead of 7 paired chromosomes, namely

in britzensis (14 paired plus 7 singles = 42, type 8) and omissa (14

paired plus 14 singles = 42, type 9).

10. The two by Rosenberg (Svensk Bot. Tidskr. 1909) examined

forms from Hortus Bergianus belonging to canina and glaiica, in

which he found usually 7 bivalent and about 20 unpaired chromo-

somes, have 7 paired and 21 single.

11. As it will be seen from the above mentioned, the species

stylosa, rubrifolia and junzilliana which have been much discussed

from the systematic point of view show quite the same peculiarity

regarding the chromosome condilion as the other Caninae.

12. All these to the section Caninae belonging species agree,

moreover, perfectly as to the behaviour of the chromosomes du-

ring the reduction divisions. Indeed, the divisions in the pollen

mother cells and in the embryo-sac mother cells are carried out

in a quite different way. Bolh types, especially the divisions in

the embryo-sac mother cells, dilTer in certain respects from other

types of chromosome distribution found in plants.

In the pollen mother cells of a pentaploid rose, for instance a

canina, 7 bivalent and 21 single chromosomes will be recognized

during the diakinesis (fig. 2 a). The following reduction division

is carried out with great precision by certain times:

1) Tiie bivalents pass to the equatorial plate, the unpaired are

irregularly scattered on the spindle (fig. 1 a).

2) The single chromosomes pass to the equatorial plate. They

are arranged in the same plane as the bivalents and surrounding

them (figs. 1 b and 2 b).

3) The partners of the bivalents pass to the poles, while the

singles still remain in the equatorial plate, where they undergo

segmentation (fig. 1 c).

4) The members of the pairs having already reached the poles,

the halves of the singles separate and begin their journey towards

the poles (fig. 1 d).

There are then two different anaphase stages, that of the biva-

lents and that of the unpaired chromosomes. Not all the halves
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Fig. 1. Heterotypie spindle of the Vdiilnae: a. Ji'. siculti Tratt. First stage of

inetapliase; 7 liivalents arranged in the equatorial region, 21 singles irrogularly

scattered on the spindle b. h'. (Glnucae) Jebei At. lioth liivaients and singles

in the ecjuatoriai phitc. c. 7^. ((ilnucae) cnntvdita Matss. The partners of tlie 7

hivalents pass to the pole-:, the 21 segmented singles still in tbe equatorial plate.

d. R. (Villosac) Grenicri Dgl. The partners of the 7 bivaients on the poles, the

lialves of the 14 singles in anaphase stage. — Ohj. Leitz ,',., conip. ocnlar 18;

the figiires reduced J in reproduction.

of Ihe single chromosonies enler Ihe leloj)hase nuclei, l)ul soine

of them remain in llie cyloplasni and are incliided in smaller

nuclei (dg. 2 c). For lliat reason, al the second division, several

spindles are found, Ihe smaller of Ihem conlaining only chromo-

sonies derived from the univalents, Ihe two great spindles contain-

ing in addition Ihe 7 partners of the hivalents.

The second division is of the same lype as Ihe lirst, hut Ihere

Svemk Ihitunisl: Tiihhrift. 19-M. 20
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is less precision in the dilTerent slages Ihan in the helerotype. The
paiiners of the bivalenls are segmentet! and tlieir halves pass to

the poles. The same behaviour is shown, in many cases, by the

descendants of the singles too. In the telophase a new elimination

of the last mentioned chromosome elements takes place, the four

ordinary microspores (containing the descendanls of the gemini

Fig. 2. a. R. (Coriifoliac) *solanifolia Matss. Diakinesis showing 7 bivalent and

21 unpaired chromosomes. b. R. glnfinosa Sibth. & Sm. ^libanotica Boiss. Meta"

phase showing 7 Ijivalents and 28 singles in the same plane. c. R. (Tomentosae)

*subcrisfata Schz. Interkinesis after the heterotypic division showing two great and

some small nuclei. — Same niagnification as in the first plate.

thus obtaining only a few or sometimes none of them. In that

waj% the chromosome nnmber of these pollen grains will be rather

small, sometimes only 7. All the olher microspores — there arises

a great number of Ihem from each pollen mother cell — contain

only descendants from the univalent chromosomes, and their chro-

mosome number then oflen will be slill smaller.

13. Some of the microspores, probably those containing the

descendants of the bivalents, develop into pollen grains and can
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be broughl lo germinale in sugar solulion (in R. ruhiginosa 16%

of Ihe pollen grains). Tlioiigh lliese pollen grains must have a

rather small chromosome number, less llian balt" of the somatic

number, somelimes only oiie fourlh of il (counls were made in

tlie pollen grain nucleus duiing ils lirsl division), Ibey must be sup-

posed lo be capable of feriilizing Ibe eggs. Olberwise Ibe forma-

tion of bybrids belween roses of Ibe seclion Caninae could iiol be

explained. Tbe large amounl of aborlive pollen, immediately cau-

sed by the irregular distribulion of Ibe unpaired chromosomes in the

reduclion divisions and Ibe formation of numerous dwarf pollen grains,

is connecled wilb tbe hybrid origin of tbese roses (see poinl 24).

14. Tbe letraploid and bexaploid species with 7 gemini plus 14

singles and 7 gemini plus 2(S singles respeclively perform Ihe di-

visions of Ihe pollen mother cells in all dctails in tbe same vvay

as Ihe penlaploid wilb 21 unpaired chromosomes. This is true

also in regard lo Ihe divisions of the embryo-sac mother cells.

15. The diakinesis of the embryo-sac mother cell nucleus is of

quile tbe same appearance as in the pollen mother cell, but from

the melaphase all the development is anolher. In mosl of the

embryo-sac molher cells Ihe 7 bivalents assemble below the singles

— the bivalents next to Ihe cbalaza, the singles next to the micro-

pyle (fig. 3 a). In the anaphase the partners of tbe gemini pass

in normal way to the poles, but usually all tbe singles pass

undivided to the micropylar pole. The result is that the

micropylar daughter nucleus receives 28 chromosomes, the chalazal

only 7 (3 /)). The second division is a regular homotype one, all

chromosomes being divided. Tbe lelrad then is composed by two

large megaspores conlaining 28 chromosomes each and two small

one wilb only 7 chromosomes in their nuclei (lig. 3 c). This type

of distribution of the chromosomes is the most common. Only

in about one lifth of the studied cases a grealer or smaller number
of the unpaired chromosomes passed to the chalazal pole,

16. Kggs developed from sucb megaspores containing 28 chro-

mosomes, i. e. '/.T of the whole somalic number (35), are qualified

for fertilization. This can be proved by tbe chromosome sets in

bybrids derived from penlaploid species and normally sexual roses

wilb a known chromosome number (see point 18).

17. In Ibe penlaploid species of the section Caninae the chro-

mosome number of the eggs will then oflen be aboul four times

as large as Ibal of tbe pollen grains.
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Fig. 3. a. R. (Coriifoliae) Matssonii At. Metaphase stage in the embryo-sac mother

cell. The 7 bivalents next to the chalaza, the 21 singles next to the micropyle.

h. R. (Caninae) oblonga Rip. Embryo-sac mother cell after the heterotypic division.

In the micropylar nucleiis 28 chroniosomes (7 partners of the bivalents plus all

the singles;, in the chalazal nucleus only 7 (partners of the bivalents). c. R.

(Coriifoliae) *hirti-grossidens At. Tetrad consisting of two great micropylar mega-

spores probably containing 28 chromosomes in their nuclei and two small chalazal

megaspores probabl}^ with 7 chromosome.s in the nuclei. — For a and b. obj.

Leitz j\, ocular 18; for c, obj. Leitz jV,, ocular 18; all reduced one-fourth in

reproduction.

18. A cross belween a gallica {x = 14) and a pentaploid species

of the seclion Caninae (in the pollen grains 7 to aboiit 15 chro-

mosomes, in the eggs 28 or sometimes less) should, if the ialler
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Fig. 1. Heterotypic spindle of the Caninae: a. F. sicula Tratt. First stage of

luetaphase; 7 bivalents arranged in the equatorial region, 21 singles irregularly

scattered on the spindle. h. R. (Glaucae) Jehei At. Both hivalents and singles

in the equatorial plate. c. R. (Glaucae) contracta Matss. The partners of the 7

hivalents pass to the poles, the 21 segmented singles still in the equatorial plate.

d. R. (Villosae) Gren/er i Dgl. The partners of the 7 hivalents on the poles, the

halves of the 14 singles in anaphase stage. — Obj, Leitz ^ , comp. ocular IH;

the figures reduced i in reproduetion.

of the single cliromosomes enler Ihe telophase nuclei, bul some
of them remaiii in Ihe cj'toplasm and are included in smaller

nuclei (lig. 2 c). For thal reason, at the second division, several

spindles are found, the smaller of them containing only cliromo-

somes derived from the univalents, the two great spindles contain-

ing in addilion the 7 partners of the bivalents.

The second division is of the same type as the lirsl, hut there

SveiMk BotanMc Tidskrift. 1920. 20
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is less precision in llie difTerenl slages tlian in llie lielerotype. Tiie

partners of tlie bivalents are segmenled and Iheir halves pass to

the poles. The same behaviour is shown, in many cases, by the

descendants of the singles too. In the telophase a new eliniination

of the hist mentioned chromosome elements takes place, the foar

ordinary microspores (containing the descendants of the gemin

Fig. 2. a. R. (Coriifoliae) *solanifolia Matss. Diakinesis showing 7 bivalent aud

21 unpaired chromosomes. b. R. glutinosa Sibth. & Sm. *libanofica Boiss. Meta-

phase showing 7 bivalents and 28 singles in the same plane. c. R. (Tomentosae)

*suhcristata Schz. Interkinesis after the heterotypic division showing two great and

some small nuclei. — Same magnification as in the first plate.

thus obtaining only a few or sometimes none of them. In that

way, the chromosome nnmber of these pollen grains will be rather

small, sometimes only 7. All the other microspores — there arises

a great nnmber of them from each pollen nother cell — contain

only descendants from the univalent chromosomes, and their chro-

mosome nnmber then often will be still smaller.

13. Some of the microspores, probably those containing the

descendants of the bivalents, develop into pollen grains and can
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1)6 hroughl lo gerininale in sui^ar solulioii [\n Ji. riihit/inosa IG/w

of Ihe pollen grains). Though Ihese pollen grains must have a

rather small chromosome numher, less than half of Ihe somalic

number, somelimes only one-fourlli of it (counts were made iii

Ihe pollen grain nucleus (Inring ils lirst division), they must be sup-

poseti lo be capable of rerlili/.ing Ihe eggs. Otherwise Ihe forma-

lion ol hybrids belween roses of Ihe seclion Caninae could not be

explained. The large amonnl of aborlive j)ollen, immedialely cau-

sed by Ihe irregular dislribnlion of Ihe unpaired chromosomes in Ihe

reduclion divisions and Ihe fornialion of numerous dvvarfj)ollen grains,

is connecled ^vilh the hybrid origin of Ihese roses (see point 24).

11. The letraploid and hexaploid species wilh 7 gemini plus 14

singlas and 7 gemini plus 2S singles respeclively perform Ihe di-

visions of Ihe pollen molher cells in all delails in Ihe same way

as Ihe penlaploid wilh 21 uni)aired chromosomes. This is true

also in regard lo Ihe divisions of Ihe embryo-sac mother cells.

15. The diakinesis of Ihe embryo-sac molher cell nucleus is of

quile the same appearance as in Ihe pollen mother cell, but from

the melaphase all the development is another. In mosl of Ihe

embryo-sac mother cells the 7 bivalents assemble below the singles

— the bivalents next to the chalaza, the singles next to the micro-

pyle (lig. 3 a). In the anaphase the partners of the gemini pass

in normal way lo the poles, but usually all the singles pass

undivided to the micropylar pole. The resull is Ihat Ihe

micropylar daughter nucleus receives 28 chromosomes, the chalazal

only 7 (3 b). The second division is a regular homotype one, all

chromosomes being divided. The lelrad then is composed by two

large megaspores conlaining 28 chromosomes eacli and two small

one wilh only 7 chromosomes in Iheir nuclei (lig. 3 c). This tyi)e

of distribution of Ihe chromosomes is the mosl common. Only

in about one-lifth of Ihe studied cases a grealer or smaller number
of the unpaired chromosomes passed to the chalazal pole.

16. Eggs developed from such megaspores containing 28 chro-

mosomes, i. e. ^1', of Ihe whole somalic number (35), are qualilied

for fertilization. This can be proved by the chromosome sels in

hybrids derived from penlaploid species and normally sexual roses

with a known chromosome number (see point 18).

17. In the penlaploid species of the seclion Caninae the chro-

mosome number of Ihe eggs will then ollen be aboul four times

as large as Ihat of Ihe pollen grains.
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Fig. 3. a. R. (Coriifoliae) Mafssonii At. Metaphase stage in the embryo-sac motlier

cell. The 7 bivalents next to the chalaza, the 21 singles next to the niicropyle.

b. M. (Caninae) oblonga Rip. Embryo-sac mother cell after the heterotypic division.

In the micropylar nucleus 28 chromosomes (7 partners of the bivalents plus all

the singles), in the chalazal nucleus only 7 (partners of the bivalents). c. R.

(Coriifoliae) *hirfi-grossidens At. Teträd consisting of two great micropylar mega-

spores probably containing 28 chromosomes in tlieir nuclei aud two small chalazal

megaspores probably with 7 chromosomes in the nuclei. — For a and b, obj.

Leitz J-, ocular 18: for e, obi, Leitz -^, ocular 18; all reduced one-fourth in
16' ' ' • IJ

reproduction.

18. A cross between a gallica (x = 14) and a pentaploid species

of the section Caninae (in the pollen grains 7 to about 15 chro-

mosomes, in the eggs 28 or soinetunes less) should, if the latter
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has been mollier — Ihe conlrary is improbable — give a bybiid

Ibat tbeorelically is most lii<ely lo i^el 14 + 28 = 42 chiomosomes.

Furlher, il' llie 14 </(illic(t-vhvQmosomes conjugale \\'\{h tho same

nuinl)er of chroinosomes iVom Ihe penlaploid lose, llicre theorcli-

cally ^viil be round 14 bivaleiil aiul 14 univalenl chiomosomes in

the diakinesis slage of the hybrid. I found precisely Ihis niimber

of gemini and singles in examining Ihe common while rose, ]i.

alba L., whicb is generally granled to l)e a hybrid l)ehveen (jdllicd

and (Inmetorum, Ihe laller being penlaploid. Not only Ihis one but

also Ihe other forms in my malerial delermined as hybrids behvcen

representalives of Ihe seclion Citninne and roses of olher seclions

have possessed Ihe Ihcorelically exi)ecled chromosome comi)inations.

Ibr inslance hihernicd [cdniiui x pimpinellifolia), cerlain forms of

involula (tomcnlosd x pimpinellifoUa), olher forms of involiitd ivillosd x

piwpincllifdUd', and cdnind x'pendiilii}d.

19. A cytological examinalion, Iherefore, can be of use when
the hybrid origin of such roses is to be controled. 15y this melhod

it is also possible in cerlain cases, lo lind oul lo which group of

species the parenls of a hybrid belong (compare Ihe mt;o/;;/a-forms,

point 18).

20. Though Ihe species of the seclion Cdninae have preserved

the jiower of sexual reproduclion, manifested \)y Ihe characler of

the lelrad divisions in the ovules and the anthers, by experiments

(Matsson), and the existence of numerous spontaneous hybrids,

they almost exclusively produce seeds in an apomictical way. This

kind of seed-formalion is experimenlally proved bj' Matsson,

Sch\s.euts(:hi,agi:i'., and others. The chromosome sets found are

a cytological proof. The mentioned comljinations of bivalent and

univalent chromosomes in e(jual mulliples of 7, slated in nearly

all my examined malerial of such roses, are namely not mainlained

in bushes originated from seeds which are produced in a sexual

way. I have examined some spontaneous hybrids betvveen forms

belonging to Ihis seclion, and I found in them very diverging

chromosome sets, the sporophyle numl)er being 32—86 and the

number of Ihe bivalenls ralher variable ilype 10, anorlhoploid forms),

This chromosome condilion is (]i\e lo Ihe mentioned dislurbances

in Ihe dislribution of the unpaired chromosomes in course of the

reduclion divisions.

21. From the preceding point follows, that a bush belonging

lo the section Caninae and not having bivalent and single chro-
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somes in an equal multiple of 7, must be supposed to be originated

(eilher directh' or in a preceding generation; from seeds produced

by ferliii/.alion.

22. From the chromosome sets it can be concluded fcompare

point 20), which species produce apomicticnl seeds. Such roses

are all examined species belonging to the seclion Caninae (Caninae,

Åfzelianae, Villosae, Tomentosae, Riibiginosae, Stylosae, Jiinzillianae,

Rubrifoliae etc.)

23. As to the kind of apomixis here present, I am not vet clear

on that point. However, it is not to be thought of as apogamy,

all the found spindles of the first division of the embryo-sac mother

cells having the described character of reduction. I have not found

any positive evidence for apospor}\ As to wether the apomictical

embryos are formed by nuzellar buds, I cannot saj' now, the suitable

slages being lacking in my material. ' The investigations regarding

this point are to be continued.

24. All species and forms investigated belonging to the

section Caninae, i. e. the majority of the examined roses ori-

ginated in Europé, North Africa and West Asia, are very

ancient hybrids represen ting the F^ -generation, Avhich,

ever since its origin thousands years ago, has been main-

tained owing to apomictical reproduction.

25. The anorthoploid bushes (with diverging chromosome sets)

mentioned in point 21 represent F^ or any låter generation of

crosses between two F^^-specimens belonging to different species.

26. The power of producing seeds apomictically probably was

gained in connection with tliese ancient crosses.

27. For the explaining of the peculiar chromosome conditions

in the Ca/7//7a-section it is necessary to assume the existence of

some normalh' sexual roses with higher chromosome numbers than

found by me, namely octoploid (x = 28) and decaploid [x = 35)

forms. From crosses between diploid {x = 7) and hexaploid

(a: = 21) forms the tetraploid villosa and' rubrifolia (7 bivalents -f

14 singles = 28) arose. The parents of the pentaploid roses (7

bivalents -f 21 singles = 35) have likely been diploid [x = 7) and

octoploid {x = 28) forms, and the parents of the hexaploid (7

bivalent -f 28 singles = 42) diploid {x = 7) and decaploid (x = 35)

races. It would be very interesting to know, wether normalh'^

sexual roses with higher chromosome numbers than the hexaploid

(x = 21) still exist.
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28. The enormous polymorphy characleri/.ing Ihe seclion Caninae

niight, to a large exlenl. be ascribed lo Ihis obvious hybridism.

However, mulalion phenomena have no doul)l conlrii)uled lo Ihe

polymorphy. In Ihis case, Ihe mutations must be vegetative, pro-

duced in apomictical stocks. Matsson (Svensk Bot. Tidskr. 1912)

has in a sowing of tomentosa *subcristala found some forms dilTe-

ring from the mother. Tlie llowers had not been castrated.

Neverlheless, that one of these new forms Avhich I examined pro-

bably was not produced in a sexual way, is evident from Ihe

chromosome set being (juite the same as that of Ihe invcstigaled

/om<v?/o.sa forms representing Ihe Fj-type (7 gemini and 21 unpaired

chromosomes).

Botanical Labralory, Stockholms Högskola. June, 1920.
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iJBER DIE MIKROSPORENBILDUNG VON
ISOÉTES ECHINOSPORUM.

VON

H. EKSTRAND.

Die Gattung Isoetes bietet viel des Inleressanlen, niclit am wenig-

slen in der Sporangienentwicklung, die von vielen Forschern unter-

sucht und zuletzt von Wilson Smith (1900) bei den Arten /. echino-

sporum und Engelmanni beschrieben worden ist. Da er aber nicht

die zytologischen Verhältnisse unlersucht hat und meine Beobach-

tuiigen in einigen Einzelheiten von seinen abweichen, will ich in

der Kiirze mitleilen, was ich bei /. echinospornm gefunden habe.

Das Material habe ich in einem kleinen See im Kirchspiel Öster-

haninge S voii Stoclvhohu gesammelt, und es wurde mit gutem

Resultat in Zenkers Fliissigkeit fixiert. Die Schnitte, 6— 10 [j, dick,

wurden mit Heidenhains Eisenhämatoxylin gefärbt, mit öder ohn-e

Nachfärbung mit Lichlgriin öder Eosin.

Die Entwicklung der Makrosporangien habe ich nicht verfolgen

können, da das Material, das Mitte Juli fixiert wurde, schon zu

alt dazu war. Mikrosporangien gab es jedoch in verschiedenen

Entwicklungsstadien.

Die allerfriihesten Entwicklungsstufen der Mikrosporangien habe

ich noch nicht näher studiert, so dass ich nicht entscheiden känn,

ob das Archespor epidermalen öder hypodermalen Ursprungs ist.

Ziemlich friih zeichnet sich jedoch die äussere Schicht von dem
darunter liegenden Archespor dadurch aus, dass hier die Teilungen

antiklin sind. Ausnahmsweise können sich auch, wie Goebel

(1880) sagt, perikline Wände bilden. Bower (1894) und Smith, die

in den friiheren Stadien zahlreiche perikline Teilungen in der

Aussenschicht gesehen haben, meinen, dass die dadurch entstandenen

Zellen dem Archespor einverleibt werden; dies wiirde dann be-

weisen, dass das Archespor nicht von Anfang an scharf von der
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epidennalen Schichl i^elrennt sei. Nach nieinen l?eol)achluni;en ist

die äusstMe Schichl luir chirch die 'i\'ihini;sebene von dcni Arche-

sporgewehe zu unlerscheiden, donn zii dieser Zeil hcslehl das ganze

SporMiij^iuin aus vollkoninicn gleicliailigen prolophisinareicheii

Zellen. Xachher Irill der Unlerschied aiich in der Phisniaainuit

der Ej)idei'niiszellen hervor.

Khe die DilTerenzierung in dem Archespor einlritl, liegen die

Zellen oll in niehr öder weniger regelmässigen Reihen geordnel, \vie

(loKHKi. bei /. Idcuslre (1894) und /. hyslri.v (1918) heohachlel hal.

Aber dass »jede der das Archesporiiini zusammenselzenden Zellen

ein sell)sländiges \\'achsliini hesilzl» (Gokijkl 1880), braucht daruni

nicht der Fall zu sein; diese Reihenanordnung känn ja ihre Ur-

sache darin haben, dass die lelzlen Teilungen der Archesporzellen

nar in einer Richlung slallgefunden haben. Smith leugnet ganz

die Regelmässigkeit in der Anordnung der Zellen, trotzdeni er

dieselbe Art wie ich unlersuchl hat, aber die Zellanordnung kanii

ja, \vie Goi:ni:L (1918) sagt, variieren.

Nun Irilt die Diflerenzierung des Archespors in sporogenes und

steriles Gewebe ein, letzleres aus Wandschicht und Trabekulae

l)estehend. Das sterile Gewebe besilzt, wie Smith gefunden hat,

in Wand und in Trabekulae ganz dieselbe Beschallenheit, und eine

von den Trabekulae getrennte als Tapete anzusprtchende Zell-

schicht (Gor.BKL 1880, 1884 und Bower 1894) vvird nicht von dem
sporogenen Gewebe abgegeben. Auch in der weiteren Enlwicklung

der Wandschicht und der Trabekulae sowie in der ICntslehung und
l-^ntwicklung der Tapete slininien Smiths und meine Reobachlungen

iiberein. Die Tapete \vir(l von der slerilen, dem sporogenen Gewebe
zunächst liegenden Zellschicht gebildet.

Die Dillerenzierung in sporogene und sterile Zellen eifoigt schon,

während alle Archesporzellen noch dem Anschein nach vollkommen

gleichartig sind. Wenn die Verschiedenheit in der Plasmabeschaf-

lenheil hervorlrilt, haben jene ein öder ein paar Teilungen durchge-

niachl. Die piiniären sporogenen Zellen besilzen nach dem, was
ich gefunden habe, einen selbständigen Zuwachs, und jede von

ihnen bildel den Anfang eines »Blockes», dessen Zellen sich dann
simultan und unabhängig von den iibrigen teilen. Anfänglich

liegen die Blöcke der Iveihenanordnung der Archesporzellen ent-

sprechend in Iveihen geordnet, die in derselben Richlung wie die

Trabekulae verlaufen. Die Wände zwischen diesen Blocken sind

ein wenig dicker als die zwischen ihren Zellen. Die Zellanzahl
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jedes Blockes isl in verschiedenen Sladieii 2, 4, 8 und 16 (ich habe

niir solche gerechnel, die in der Teilung begriiren sind) d. h. 2^,

\vtlche Zalilen beweisen, dass jeder Block durch simultane Teilung

aus einer einzigen Zelle gebildel ist. In Fig. 1 a sieht man zwei

Blöcke in Teilung.

Wenn die Teilungen in dem sporogenen Gewebe aufgehört haben

und die Sporen muUerzellen in das der Reduktionsteilung vorange-

Fig. 1. a. Teil eines Qnersclinitts eines jungen Sporangiums, die simultane

Teilnng der Zellen in zwei Blöfken zeigend. — Vergr. Obj. V12, Ok. 4, verkl. V:i-

h. Teil eines Querschnitts eiaes Sporangiums bei der Tetradenteilung. — Vergr.

Obj. 1, Ok. 4, verkl. Vs.

liende Ruhestadium eingetreten sind, werden die Blöcke nicht so

deutlich, weil die Zellwände in dem ganzen sporogenen Gewebe
-gleichartig werden. Wfdirend der Prophase der Reduktionsteilung

runden sich die Sporenmutterzellen ab und lösen sich voneinander

und von der Tapete, und gleichzeitig tritt eine Slreckung der Trabe-

kulae und der Wand ein, so dass sie zuletzt allein öder in Gruppen
frei im Sporangium liegen, wie Smith auch geselien hat.

Bei der Reduktionsteilung tritt wieder die Blockeinteilung hervor.

Der Eintritt in das Synapsissladiiim und der Austritt daraus er-

folgen nicht gleichzeitig in allén Sporenmutterzellen, aber dieses
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Sladiiim dauert ziemlich länge, so dass man in vielen Sporangien

alle Zellen darin anlrilVl. Smith (S. 249) sagl: »All Ihe nuclei make
their pieparalion for division and begin lo divide almost simul-

taneously, and this nolwilhstandiiig Iheir immense number.

This I Ihink may be legarded as an addilional pioof of Ihe giowlh

of Ihe sporaiigium as a uiiil, and nol as an aggregalion of seg-

ments.» Was ich gefnnden habe, stiniml nichl daniit iiberein. Die

Teilungen sind nicht in dem ganzen Sporangium simultan, sondern

nur in jedem lilock, und die Stadien sind sehr ungleich, z. B. in

einem Sporangium variieren sie von Spirem bis Interkinese, in

einem anderen von Diakinese bis zur Teloi)hase der homotypen

Teilung. Die forldauernde Kinteilung in Blöcke Irilt durch die

simullane Teilung ihrer Zellen hervor, die ofl zum Teil mileinander

zusammenhängen (Fig. 1 />.) Es ist darum kein Zufall, dass sich

die in der Nähe voneinander licgenden Sporenmullerzellen in dem-

selben Stadium befinden, sondern dies ist auf ihren gemeinsamen

Ursprung zuruckzufiihren. Die Anzahl dieser Zellen ist nämlich

immer eine Potenz von 2, am niedrigsten 8 öder 16. Es ist jedoch

möglich, dass sich einige der urspriinglichen Blöcke gespaltel haben.

Nach der Tetradenteilung ist natiirlich die Blockeinteilung ver-

schwunden.

Die Kernverhältnisse in den friiheren Stadien der Prophase der

heterotypen Teilung habe ich nicht näher studierl.

Die Kerne der vegetativen sowie die der sporogenen Zellen haben

oft mehrere Nukleolen, aber in der Prophase der Reduktionsteilung

enlhalten die Kerne der Sporenmutter/ellen nur einen Nukleolus.

Dieser verschwindet gegen das Ende des Spiremstadiums, so dass

in den friiheren Diakinesen keine Spur davon zu sehen ist. Bei

/. Diiriciii hat Strasbuhckh (IcScSO) in der Interkinese Nukleolen

gesehen, aber bei /. echinosporum sind keine in diesem Stadium vor-

handen, sie Ireten erst in den Kernen der j ungen Sporenzellen

wieder auf.

Am Ende der Diakinese beginnen die Spindelfasern zu entstehen.

Multipolare Sjjindelbildung habe ich nicht beobachlet, obgleich

Smith (S. 249) sagt: »The achromatic ligures aj)pear to have a

polycentric origin.» Bisweilen känn man in der Metaphase sehen,

dass die Spindel deutliche Pole hat, aber gewöhnlich enden die

Spindelfasern im Plasma, ohne sich in scharfe Pole zu sammeln;

das letztere ist auch immer der Fall bei den friiheren Kernteilungen
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des sporogenen ^Ie^vel)es. Zenlrosomen öder zenlrosomähnliche

Körperchen sind nicht vorhanden.

In der Diakinese Averden die Chromosomen kurz und dick und

dann, ^vie späler in der Metaphase (Fig. 2 a), känn man sie zähien.

Ihre Anzahl belrägt 11. In den Kernteilungen der somalischen

Gewebe und des sporogenen Gewebes ist es dagegen troiz ihrer

Grösse ziemlich schwer, sie zu zähien, denn sie sind hier läng und

niemals der ganzen Länge nach in einer Ebene ausgebreilel, und

ferner sind sie wegen ihrer Grösse in der Äqualorialplalte dicht

zusammengedrängt, so dass die Grenzen zwischen ihnen gewöhn-

lich undeutlich werden. Nur in einem Falle habe ich sie mit

vöDiger Gewissheit in einer somalischen Metaphasenplalte zähien

können; sie waren hier 22 an der Zahl. Im Anschluss an die

Fig. 2. a. Metapliase der heterotypen Teilnng in Polansidit. h. Metapbase in

Seitenansicbt und c Teil einer sok-hen. cl. Homotype Teilung. — Ver gr. Obj. ' i*

Komp.-Ok. 18, verkl. \b.

Chromosomenzahl dieser Art ^vill ich die Aufmerksamkeit auf die

bemerkenswerle Erscheinung richten, dass unter den bisher zyto-

logisch unlersuchlen Pleridophylen die helerosporen Formen ini

Vergleich mit den iibrigen niedrige Zahlen aulweisen. Die haploide

Zahl bei den von Strasburger (1907) untersuchten ."\/a/'s///a-Arten

ist 16, bei Salvinia nalnns 8 (Kundt 1911 und Yasui 1911, nach

Arnoldi 1910 nur 4) und nach Denke (1902) bei Selaginella Emi-

liana und S. serpens 8 (bei S. JMariensii jedoch mehr). Auch Pila-

laria globulifera, die icH lixiert habe, scheint eine niedrige Zahl zu

haben, obgleich ich dieselbe wegen schlechter Fixierung nicht habe

bestimmen können.

Nicht alle Chromosomen verlassen dem Äqualor zu gleicher Zeit,

Fig. 2 b und c zeigen, dass sich ein Teil der Chromosomen vor

den iibrigen vom Äqualor zu trennen beginnen. Wenn alle Chromo-
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soiiicn auf dom Wege voin Ä(|ualor nach den Polen sind. l<ann

inan hoi den zulelzt kommenden die beginnende LäntjsspalUing

ilires dem Äcjualor zugerichlelen Kndes sehen.

In dem Pliraginoplasl l)ildel sieh eiiie Zellplalle, und aus dieser

geht eine \\'and hervor. In der liomolypen Teilung bei /. Diirieni

hat STUAsnuuGEii (1880) gesehen, dass die Spindeln sich fasl immer
reclilwinlilig gegeneinander slellen, al)er l)ei /. echinospornni slehen

sie gleicli oft parallel öder l)il(ien schiefe Winkel mileinander. Fig.

2 d zeigt die homolype Teilnng und die Wand zwischen den D}'a-

<ienzellen.

STUASHUiuiKu sprichl bei /. Diirieiii nur von sukzessiver Sporen-

f)ildnng, aber II()fmi:isti:r (18r)2) hat bei /. laciistre und Smith i)ei

/. cclun()sj)()riitn l)eobachlel, dass die Wandbildung nichl immer nach

der helerolypen Teilung. sondern erst nach der homoly[KMi simultan

erfolgt. In diesem Falle sollen die Sporen tetraederlörmig werden,

^vährend sie gewöhnlicli bilateral sind. In meinem Material kommt
jedoch ausschliesslich sukzessive Zellteilung vor, wenn auch die

Wand nach der ersten Teilung oft sehr diinn isl; zuweilen känn

man keine deulliche Wand sehen, obgleich die Plasmamassen dei-

l)eiden Dyadenzellen deutlich voneinander getrennl sind, Kin an-

<ierer Umsland, der darauf hindeulet, dass sich die Mikrosporen-

bildung bei /. echinosporiiin immer durch sukzessive Teilung ab-

spielt, ist der, dass Smith, wo er keine Wand nach der heterotypen

Teilung hat nachweisen können, in keinem einzigen Falle gesehen

hat, dass die vier Kerne nach der homotypen Teilung durch

1'lasmaslrahlung verbunden wären, was bei der simullanen Sporen-

bildung immer der Fall isl, sondern nur zu zweien mittels Spindel-

fasern vereinl sind. Die lelraedrische Anordnung der jungen Sporen-

zellen in der Telrade brauchl nicht von simultaner Teilung abzu-

hängen, denn sie känn ja auch bei der sukzessiven Sporenbildung

entslehen, wie Täckholm und Söderberg (1918) bei einigen Comme-
linazeen und bei Canna indica gezeigt haben.

Stockholms Högskola, Bolanisches Institut, im Juli 1920.
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WEITERE UNTERSUCHUNGEN UBER DIECHRO-
MOSOMEN\'ERHÄLTNISSE IX CREPIS.

VON

O. ROSENBERG.

In (ien zytoloi^ischen Arbeileii der lelzten Jahre ist die Fraj^e

von der Enlslehung und Hedeulung der Chromosomenzahlen niehr-

mals diskutiert worden. Ich brauche nur auf die Arbeilen von
WiNGi:, TiscHLEH, HoLMGREN u. a. hinzuweisen, die eine gewisse

Beziehung zwischen den Chromosomenzahlen innerhalb einer

Galtung öder auch grösserer Verwandlschaflsgruppen andeulen.

Man hat diploide, telraploide usw. Arlen unterschieden, um zu

bezeichnen, dass die Arlen einer Galtung, resp. Familie in bezug

auf ihre Chromosomenzahl sich dadurch unterscheiden, dass sie

Mulliple irgendeiner niedrigen Grundzahl sind.

In der Gattung Crepis scheinen andere Zalilenverhältnisse reali-

siert zu \verden (Rosenberg 1918). Einige Arlen zeigen (> als 2 x-

Zahl, andere 8 und wieder andere 10 Chromosomen. Ausgehend
von den Verhältnissen in C. Reiiteriana habe ich einen Erklärungs-

versuch dieser verschiedenen Zahlen gemachl.

Während der Forisetzung meiner C/e/j/s-Unlersuchungen, die eine

grosse Anzahl von Crejo/s-Arten umfassen, bin ich der Chromoso-
menkonslitution der Cre/;i.<?-Arlen näher gelrelen. Und ich glaube

im Folgenden zeigen zu könncn, dass eine unerwartet hohe Poly-

ploidie aucli innerhalb dieser Gatlung nachzuweisen isl.

Ich werde indessen hier nur die \vichtigslen Resultate meiner Unter-

suchungen anfiihren, werde aber späler eine ausfiihrlichere Be-

sprechung derselben folgen lassen.

In meiner genannten Cre/;/s-Arbeit wurde gezeigt, dass in C. Reii-

teriana eine Geminibildung zwischen den beiden kleinslen Chromo-
somen bei der heterolypischen Teilung oft versagl, und dass daher

eine unregelmässige Verteilung der Chromosomen unter die Tochler-
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lierne sowohl in den helerolypischen wie homolypischen Teilungen

die Folge ist. Dié auswachsenden Pollenzellen unlerscheiden sicli

zwar in bezug auf Zellengrösse erheblich infolge der verschiedenen

<]!!iromosomenzahl ihrer Kerne, sie wachsen aber alle zu anscheinend

typischen Polleiikörnern aus, mit ^Yohl ausgebildeter Exine und

Fig. 1. Crepis Reuteriana. a—c Pollenzellen mit dem Kem im Anaphasensta-

dium; D—G Prophase des Pollenzellkerns. — Vergr. Obj. Leitz ^^, Comp.-Ok .18.

Intine. Die Teilung des Pollenzellkerns habe ich mehrmals ver-

folgen können und dabei Chromosomenzahlen, entsprechend den

slattgefundenen Unregelmässigkeiten, in Meiosis konslaliert. Fig.

1 A— c zeigt Anaphasenstadien mit nur zwei Chromosomen in den
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Tochlerkeriinnlai^en; Proloplasma ist ganz Mie in normalen Pollen-

körnern reichlich vorhanden, luui keinerlei Degeneralionszeichen zu

seheii. l-^ij:;. 1 d— k zeigl Prophasen derselben Teilung mit ."}

Cliromosomen, wo die charakleiislischcn Lungenverhällnisse deul-

lich hervorlrelen. Fig. 1 g zeigt einen Proi)hasenkern mit ä Cliro-

mosomen, ein Fall, ^vie er ja auch zu erwarten war. Sehr oft ist

eine »Quersegmentierung» des millelgrossen ('hromosoms zu beoh-

acliten, so wie in l-\thn (Sakamuua 1920). Auch eine sog. Trabanten-

bildung komnit vor (Xawashin 1915), die aber meiner Ansicht

nach von ganz anderer Xalur ist als die »Q)uersegnientierung.»

Fig. 2 A zeigl eine somatische Teilung, wo eine paarige Anord-

nung der gleichgrossen Chromosomen deutlich hervortritt.

Fig. 2. A C. rirens, Anaphase aus der Wurzelspitze; b C. hlattnrioidcs, Tochter-

kernanlage, Anaphase, Wurzel; c C. ainplexicaiile, heterotypische Anaphase der

Pollenmutterzelle. — Vergr. wie in Fig. 1.

Die Schromosomigen Arten wie nicaeensis, piilchra und tedonim

zeigen auch bestimmle Längenverhällnisse der Chromosomen: 2

kurze, 4 mittelgrosse und 2 grosse Chromosomen, In einigen

Arten wie C. agreslis, amplexicaiile und blatlarioides sind die Chro-

mosomen während der Anaphase sehr langgestreckt und die Ver-

schiedenlieit zwischen den ('hromosomen nicht so stark hervor-

Irelend (Fig. 2 b, c). Doch lassen sich die kurzen Chromosomen
leicht von den anderen unterscheiden.

Die lOchromosomigen Arten zeigen 6 kurze, 2 mittelgrosse und
2 grosse Chromosomen (Fig. 3 a). Der Unterschied zwischen den

zwei grösseren (^hromosomenklassen ist oft nicht so deutlich her-

Yortrelend, u. a. infolge verschiedener Lage im Gesichlsfelde; doch
Svensk llotaiiifl: Tiihkrifl 1920. 21
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ist es mit der Mikromelerschraube in vielen Fallen möglich ihre

Länge einigermassen zu beslimmen.

Einmal habe ich bei meinen Studien iiber die Kernteilungen in

C. Reuteriana eine Wurzelspitze zur Untersuchung gehabt, die ganz

sicher als ein Gigas-Muiant aufzufassen ist. Leider war es nur

eine Keimpflanze, deren Wurzel fur spätere Untersuchung fixiert

wurde; die Pflanze selbst wurde nicht aufbevvahrt. Die Kern-

teilungsfiguren zeigten ganz deutiich 12 Cromosomen. Da ich bis

jetzt keine 12chromosomige Crepis-Art gefunden habe, so ist diese

Fig. 3. A C. alpina, Kernplatte der Fruchtwand, 1'olansicht; b C. virens, Gigas-

Form, Kernplatte aus der Wurzelspitze, Polansieht; k die kurzen m die mittel-

grossen I die grossen Chromosomen; das Chromosom + in zwei Sohnitten getroffen.

— Vergr. wie in Fig. 1.

mit der allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht durch eine Bei-

mischung einer anderen Art verursacht, sondern als durch eine Art

Mutation enstanden aufzufassen.

Die Metaphasenbilder bestätigen auch diese Vermutung, denn

dieselben Grössenklassen unter den Chromosomen kehren hier

wieder, nur dass 4 statt 2 Chromosomen zu jeder Klasse gehören.

In Fig. 3 B sind die kurzen Chromosomen mit k, die grossen mit

/ bezeichnet. Die Chromosomengrössen scheinen allerdings beim

ersten Blicke nicht ganz klar, was darauf beruht, dass zwei Chro-

mosomen, eben die grossen, stark nach oben gebogen waren, wie

es mit der Mikrometerschraube ganz sicher zu konstatieren war.
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Das mit + bezeichnete Chromosom ist auf zwei Schnilten ge-

trolTen. Die iibrigen Chromosomen sind alle im Gesichtsfelde ganz

llach orienliert.

Sehr interessant sind die Befunde an hochchromosoniigen Arten

\vie C. hiennis, grandijlora und Jaaiuini. In meiner vorigen Arbeit

(HosKNRKiiG 1918) balte icb die ('.bromosomenzabl fiir C. biennis

zu etwa 20, baploid, angegeben. Icb babe jetzt zablreiche sowohl

Fifj. 4. A C. Jaquini, Kernplatte der Wur/elspitze in Polansicht (Be/eichnung wie

in Fig. 3 b); b C. biennis, heterotypische Anaphase der PoUenmutterzelle; vgl. Text.

— Vergr. wie in Fig. 1.

somatische \vie meiotiscbe Metapbasenstadien untersucht und

ziemlicb bestinimt 42, resp. 21 Cbromosomen festslellen können.

In den Figuren 4 und 5 sind einige Kernleilungsbilder wieder-

gegeben, sowobl in Seiten- wie Polansicbt. Eine verscbiedene Länge

der Chromosomen ist unverkennbar, und besonders eine AnzabI

von kurzen Cbromosomen ist deutlich zu unterscheiden. Nun ist
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es klar, dass eine Fehlerquelle hier zu beiiicksichligen ist: die

Chromosomen liegeii irn Gesiclitsfelde nicht immer flach orientiert.

Ganz besonders gilt dies fiir die somalischen Kernteilungen, ^vo die

Zellen klein sind und die Chromosomen auf einer engeren Fläche

zusammengedrängt liegen. Auf Querschnittsbildern von der Wur-

zelspitze trilTt man indessen im Dermatogen- und Periblemgewebe

grössere Zellen, wo fast alle Chromosomen im Gesichtsfelde flach

A. /

Fig. 5. C. hiennis Pollenmutterzellen; a—c Metaphase; d—f Anaphase (Bezeich-

nung wie in Fig. 3 b); die kontourierten Chromosomen vgl. Text. — Vergr. wie in

Fig. 1.

ausgebreitet liegen, wo man also ohne Schwierigkeit die verschie-

denen Chromosomenlängen unterscheiden känn. In Fig. 4 a, die

eine Metaphase in Polansicht in zwei Schnitten zeigt, sind 14

kurze (mit k bezeichnet) ganz klar zu sehen, und auch 12— 14 grosse
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Chromosomen können unlerschieden werden, obwohl ein Unler-

schied zwischen dieseii und den millelgrossen nichl imiiier deullich

hervorlrill.

Fig. 5 A—c zeigt die heterotypische Melaphase in C. hiennis in

zwei Schnitten; F^ig. ö c ist deiselben Spindel wie u entnommen,

aber der Deutlicbi<eil balber separat gezeichnet. Die in Fig. 5 b

resp. c kontourierlen Chromosomen sind in Fig. c, resp. b voll

gezeichnet. Hier sind 7 (mit / bezeichnete) grosse Chromosomen und

7 kurze (k) deutlich hervortretend. Fig. 4 b zeigt in Pohinsicht

die beiden Tochterkernanlagen einer Pollenmulterzelle. In C. hiennis

Nverden zAvei Chromosomen oft nicht zu Geminus gepaart, sondern

verhalten sich während der Teilung sehr unregehnässig, so wie in

C. Renteriana. Das mit x X bezeichnete Chromosom ist ein solches,

das hoch iiber den anderen Chromosomen der Kernplattc orientiert

ist; das mit x bezeichnete liegt zwischen den beiden Chromosomen-
liaufen. In Fig. 5 d— f ist eine beginnende Anaphase abgezeichnet.

Die in Fig. 5 e kontourierten Chromosomen sind in Fig. 5 f voll

gezeichnet. 7 grosse Chromosomen mit teilweise noch anheften-

den Chromosomenschenkeln treten klar hervor.

Wir haben also diese 42chromosomigen Arten als 14ploide

Formen aufzufassen, da dieselbe Chromosomengarnilur wie z. B. in

C. pirens hier morphologisch 14mal vertreten ist.

Ich werde hier nicht die Resultate näher diskutieren, doch scheint

mir das Vorkommen soldier multiploiden Formen wie C. hiennis von

gewissem Interesse zu sein, wenn man auf dem Boden der modemen
ChromosomenaufTassung steht. Dass ein Zusammenhang zwischen

Chromosomen und Erbanlagen besteht, scheint mir klar. Die Frage,

wie die Anlagen in tetraploiden usw. Formen vertreten sind, ist

eine Frage, die experimentell lieleuchtet werden känn. Gregouy
(1914) hat in seiner wichtigen Arbeit iiber Vererbung in tetraploiden

Pflanzen einen sehr interessanten Beitrag gegeben, und es ist zu

hoffen, dass kommende Erblichkeitsexperimente sich auch mit

dieser Frage, und mit steliger Riicksicht auf die Chromosomenver-
hältnisse, angestellt werden sollen. Ich selbst habe einige Kreu-

zungsversuche mit meinen Crejo/s-Arten angefangen, die hofTentlich

zu besserem Verständnis dieser Fragen beitragen können.

Stockholm, Botanisches Institut der Universität, im September 1920.
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YTA OCH ARTER. I.

AV

O. ARRHEXIUS.

I ett par föregående arbeten har jag påvisat, alt en viss lag-

hundenhet är rådande i förliållandet mellan yta och arter. Detta

v I X
förhållande kan uttrvckas genom en tillnärmelseformel -=— = —

J/i U:
där .r är antalet arter på ytan y och .r^ artantalet på ytan ij^ ; n är

en konstant.

Denna tillnärmelseformel äger, efter vad som förut visats, giltig-

het för ytor av så olika storlek som dm'^, m^ och har. Emeller-

tid äi det av stort intresse alt lära känna, om den även äger gil-

tighet för alla eller de fl^sla associationer, eller om något eller

några samhällen upj)visa alltför stora avvikelser. Jag har därför

undersökt ett llertal växtsamhällen och funnit, alt avvikelserna i

allmänhet äro myckel små, särskilt om man tar hänsyn till de

stora felkällor, som finnas, även när det gäller så små områden,

som här blivit undersökta.

Här nedan återges resultatet av beräkningar från ett par växt-

samhällen.

1 tabellen upptagas de genom räkning av arterna funna resul-

taten, och de enligt formeln beräknade.

Som synes är överensstämmelsen här synnerligen god. I alla de

fall, som undersökts, i allt fjorton associationer, har överensstäm-

melsen mellan de observerade och beräknade värdena varit mycket

god, varför man med stor sannolikhet kan antaga, att denna for-

mel gäller för alla eller åtminstone de flesta associationer.
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Antal rutor

dni-
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ning följer sannolikhelslagarna, d. v. s. är beroende av slumpen,

vilket gör, alt man ej kan faslslälla en associations sammansätt-

ning på en plats och sedan vänta sig, att man skall återlinna den

på en annan med precis eller i det allra närmaste liknande sam-

mansättning. Man får därför uj)pställa typer eller grupper av lik-

artade associationer, till vilka man sedan får hänföra de alltid

varierande växtsamhällena.

LITTKRATURFÖRTECKNING.

Arrhkmus, o.. Öcologische Studien in den Stockholmer Schären. —
Stockholm 1920, sid. 12.

— »— , Distribution of the species över tlie area. — Medd. fr. K. V. Ars

Nobelinstitut, Bd. 4, Nr. 7, Stockholm 1920.
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EN SUPRALITORAL HAVSSTRANDSÄNG FRÄN
DEN ÄLDRE BRONSÅLDERN BE\^ARAD I

DET INRE UPPLAND.

aV

RUTGER SERNANDER.

Förekomsten av havsstrandsväxter inne i Uppland är ett av ålder

känt fenomen. Det första fyndet var Triglochin inaritiniiim. »Anno

1722 d. 17 Augusti» anmäldes den för K. Vetenskapssocieteten,

eller som den då kallades, »Bokwettsgillet» : »Hr Doct: Martin be-

rättade sig funnit en ny ört på Kungsängen, som hos Botanicos

skall vara obekant, en Species utaf luncago Tournefortii» (Schuck,

sid. 70). Linné blev tydligen under sin studenttid mycket intres-

serad för denna förekomst, och i sina anteckningar »Spolia Bo-

tanica», 1729, sid. 77 säger han: »Wid Upsala på Kungsängen i

sidder {:hinc planta marilima aqvarum dulcium alumna fieri po-

test:). Denna skickade D:r Martin (: qvi pudor! :) till Sherard och

frågade namnet, vide Act. Lit. Sv. [Vol. I p. 343] och fick till svars

Juncago maritima perennis Sherard>.

Havsstrandsarternas antal på Kungsängen ökades snart med Glaux

maritima, och liknande fynd gjordes sedermera även på andra ställen

inne i landet. I och med att teorien om den svenska vallens höj-

ning slog igenom, ansågs det som självklart, att man hade att

göra med efterposter från fordomtima havsstränder. Uppland blev

den klassiska marken för dessa havsstrandsrelikter. Ar 1905 gjorde

jag i »Uppland: Växtvärlden» en sammanställning av viktigare till

denna tid gjorda fynd inom landskapet, till vilken jag hänvisar för

5'tterligare detaljer.^

' Ea av mina lärjungar, fil. stud. Gunnar Björkman, har börjat en systematisk

undersökning över de uppländska havsstrandsrelikterna, även innefattande de even-

tuella epilitoralerna.
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Av denna sammanställning synes, alt ingen reliktförekomst har

en sådan betydelse som den vid Skensta källa i Torstuna socken.

Denna, som först torde ha upptäckts av A. N. Afzelius, infördes

i litteraturen av Lknstuöm 1888 under lokalbeteckningen »Skensta

ängar vid en saltkälla». De av honom anförda arterna äro (iUtiix

maritima, Tritjlochin maritimnm, Jiincus Gerardi, Ghjceria distans och

Alopeciirus nigricans (A. nentricosus). Almqlist, som år 1919 i vår

tidskrift lämnat viktiga bidrag till förekomster av havsstrandsväxter

inne i Uppland, anför Scirpns TalKTnaemontani: »Skensta sallkälta,

numera utgången (Vhetlind)». Den torde första gången vara hittad

av J. A. Z. Hkundin 1898.

Sedan länge tillbaka hade det varit min avsikt att besöka den

märkliga källan, men först förra året blev det verklighet härav.

Vid Svenska Hotaniska Föreningens exkursion på försommaren

trallade jag min vän lektor .1. A. Z. Bkundin, och vi kommo då

överens om en gemensam exkursion dit, när han på högsommaren

skulle gästa sin hemb3'gd, i vilken källan är belägen. Erfarenhe-

terna och uppteckningarna från denna vår exkursion den 5 juli

1919 samt en del minnesbilder och äldre uppteckningar, vilka

lektor Bkundin vänskapligen slällt till mitt förfogande, utgöra huvud-

parten av följande rader.

* ... *

Skensta källa i Torstuna socken är uppkallad efter den norr

därom belägna byn Skensta i samma socken. Den ligger mitt i

de s. k. »Marslallariia», Upplands en gång största slutna sid va Ils-

ängsområde, vilket till och med överlrälTade Uppsala Kungsäng i

omfång. För ett 70-tal år sedan började dessa utdikas och upp-

odlas. I närvarande stund återstår av den ursprungliga ängen,

som enligt en samstämmande tradition varit mycket sank, endast

en liten, 25 x 50 m omfattande, av diken, därav det nordöstra

landsvägsdiket, begränsad rektangel. På denna rektangel, troligen

Marslallarnas lägsta parti, ligger nu en liten i det allra närmaste

igenväxt vattensamling, kallad Skensta källa, vars höjd över havet

belöper sig till 21 m.

Det är givetvis just denna omständighet, att Skensta källa ligger

så lågt, som gjort, att den allmänna dräneringen ej ännu hunnit

åtminstone synbart sänka dess yta, och att den omgivande rektang-

eln ännu kunnat hålla sig som sidvallsäng. Och det är här, som

de maritima relikterna äro att söka.
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Själva »källan» är en obet\dlig, oregelbundet formad göl mellan

gräsluvor och höll för dagen c:a 2 m- i omfång och 0,5 m som största

djup. Under torraste delen av året är den nästan uttorkad. Av-

loppet är en svagt markerad rännil. I gölen växte en Carex

Goodenowii—Festuca riibra—Poa trivialis-associaiion med de tre arterna

resp. strödda. För övrigt ingingo:

Agrostis stolonifera enstaka, Poteniilla anserina enstaka,

Aira caespilosa tunnsådd, Sonchiis arvensis f. maritimus en-

Alopecurus ventricosus tunnsådd, staka,

Eriophorum angiistifoliiim enstaka, 1riglochin palustre enstaka.

Equisetum palustre tunnsådd,

Rektangeln för övrigt med undantag för kantpartierna upptogs

av en Aira caespitosa—Equisetum palustre-associaiion med:

Agrostis stolonifera Galium palustre

Aira caespitosa » uligiiwsum

Alopecurus pratensis Lathyrus pratensis

» » X ventricosus Peucedanum palustre

Calamagrostis neglecta Poa irrigata

Caltha palustris Potentilla anserina

Carex caespitosa Ranunculus acris

» disticha » repens

» Goodenowii Rhinanihus major

Carum Carvi Sonchus arvensis f. maritimus

Cerefolium silvestre Spiraea Ulmaria

Cirsium arvense Taraxacum ojjicinale

Eriophorum angustifolium Thalictrum ftavum

Festuca pratensis Triglochin maritimum

» rubra » palustre

Kantpartierna mot dikena voro påverkade av dräneringen och

stodo på övergång till hårdvallsäng med Carex caespilosa som åter-

stod från det ursprungliga växtsamhället. Bland dess konstituenter

märktes:

Achillea Millefolium Geum rivale

» Ptarmica Lychnis flos cuculi

Avena pratensis Phleum pratense

Cerastium vulgatum Spiraea Filipendula

Galium boreale Triticum repens

» verum Veronica Chamaedrys
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I dikena (dock ej i landsvägsdiket) växte bl. a.:

Aloj)ecuriis oenlricosiis Junciis Gerardi

y > X priilensis Scirpiis luiif/liiiuis

Lektor Brindin har gjort nägra anleckninj^ar om vegetationen

åren 1898, 1904, och den 7 juli 1908, vilka han haft vänligheten

att ställa till min disposition. Av dessa och Lknströms förteck-

ning av är 1888 framgår, att ej mindre än (> arter under de sisla

aren utdött. Dessa äro:

CoUibrosa (ujiuiticd. Iakttogs 1898 och 1908 invid gölen. Säker-

ligen nu utdöd.

Chara foetida A. Hr. (Det. O. Nordstedt). Växte 1904 i nordvästra

diket.

Gldii.v marilima. Den 7 juli 1908 anmärktes den pa en yla av 1

m- i nordöstra delen. Den var då steril. Ytan var upplagen

av ett Aira faes/;//osa-samhälle med:

Aira caespiiosa (riklig)

Alopeciiriis venlricosus

Brizd media

Callha paUislris

Carnm Garvi

lujiuisetnm pahislre

Festuca ruhra

Galiiim uliginosum

Glaii.v mar ilma

Leontodon aiilumnale

Lychnis /los cuculi

Phleum prcdense

Poten tillä anserina

Rannnculiis acris

Rhinanthiis major

Taraxaciim officinale

Trifolium repens

Trig loch in ma rilimnm

Glijceria dislans. Sj^nes ha utdött mellan åren 1888 och 1898.

Primula farinosa. Denna, som 1898 setts i sydvästra delens stor-

luviga Aira caesynVosa-association, kunde 1908 ej återfinnas.

Scirpus Tabernaemontani. Sågs ännu 1908 i kanten av gölen.

Som synes av dessa artlistor, ingår eller har ingått ett ej sä litet

antal havsstrandsväxter i de olika associationerna, och ej nog här-

med, dessa likna påfallande dem, vilka utmärka lugna, långslut-

tande lerstränder på den nutida Upplandskusten.

Zonationen är härstädes [närmast efter Bhknnkk med Sernandkhs
(1917) terminologi] exempelvis denna: litoralen Scirpus Tahernae-

montani-ass., nedre supralitoralen Triglochin maritimum-i\ng med
bl. a. Agroslis slolonifera, Alopeciirns venlricosus, Galamagroslis neg-

lecla, Glaux marilima, Juncus Gerardi och Scirpus uniglumis, övre
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supralitoralen Carex Goodenowii-ång med bl. a. Agrostis stolonifera,

Aira caespilosa, Festuca rubra, Galinm palustre och Potentilla anserina

samt epilitoralen Aira caespitosa-äng med bl. a. Ranunculus acris

och Spiraea Ulmaria.

Som verkliga havsstrandsväxter i Skenstafloran kunna följande

anses: Alopecurus ventricosiis, Glaux maritima, Juncus Gerardi,

Scirpiis Tahernaemontani och Triglochin maritimum. — Ghjceria

(PuccinelliaJ distans skulle möjligen kunna anses som en havsstrands-

växt. Den besläktade P. retroflexa är ju en tydlig sådan, och

Wahlenbergs exemplar från Kungsängen 1818 (Samuelsson, sid.

491) måste tolkas som en havsstrandsrelikt. Glyceria distans har

emellertid ett annat slags ståndorter, nitrofytiska vid gårdar, av

konstant art. Så har jag i Skenstatrakten sett den invid en gödsel

valtenpöl vid Hyvlinge i Torstuna socken. — Hur pass konstant

Sonchus arvensis f. maritimas är bunden vid havsstränder, känner

jag ej, men den synes mig vara för vanlig i inlandet för att hållas

som maritim.

Marstallområdet har ännu ett par lokaler med havsstrandsväxter.

Brundin meddelar mig, att han funnit Alopecurus ventricosus strax

NO om Torstuna kyrka (jfr Lén ström, sid. 252) på ungefär sam-

ma nivå som Scutellaria hastaefolia. Denna växte enligt Brundin
nära >Vattstaden» vid stranden av Gällbäcken, således i västra

kanten av de numera uppodlade »Sunden», men är nu (1920) för-

svunnen, åtminstone från denna lokal. Ett annat av Brundins

fynd är det av Veronica longifolia. På min begäran har han om
dess förekomst i brev av den "-^8 1920 lämnat följande utredning.

»Vad slutligen Veronica longifolia beträffar, så hyser jag för min del

inte minsta tvekan om, att den på ifrågavarande lokal är ursprung-

ligen vild. Lokalen är belägen på den till Hyvlinge hörande s. k.

Skarpängen, som ligger rakt S om Vånsjö ned mot Örsundaån,

som här flyter fram i en flera meter djup dalgång. I min barn-

dom, för omkring 40 år sedan, fanns den på flera ställen, dels på

själva åstranden, dels överst i en ravin, som på norra sidan utgör

en förgrening av dalgången, samt på närliggande dikeskanter; så-

ledes på en nivå, som obetydligt understiger Skenstakällans. I

sommar fann jag den endast på tre ställen vid en liten körväg,

som leder ned till ån, tillsammans med Tanacetum vulgäre, Vero-

nica Chamaedrys, V. officinalis, Hieracium umbellatum, Campanula

rotundifolia, Viola canina, m. fl. Huruvida den finns kvar på
åstranden, glömde jag att se efter, men anser detta mycket sanno-
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likt.» Scntellaria hastaefolia har sin egentliga förekomst i de epili-

torala strandängarna. Veronica lomjifoUa har, frånsett sin antropo-

chora utbredning, på Upplandshalvön en så tydlig koncentration

till de epilitorala strandängarna med Tanacetiiiu, Veronica Chamae-

dnjs etc. (jfr t. ex. Romeli., sid. 18.S— 14()), att rätt goda skäl tyckas

föreligga att tolka även den som en eventuell maritim relikt.

Kmellertid är förutsättningen härför, att epilitoralens V. longifolia

v. maritima endast är en modilikation av inlandsformen.

Vi kunna med ett ord tala om, att vid Skensta källa och Sunden,

sålunda djupt inne i landet, iinnas ännu i dag fragment av växt-

samhällen, vilka en gång konstituerades vid stranden av havet, då

detta nådde hitupp.

Vid vilken tidpunkt räckte havet hit, närmast till Skensta källa,

och hurudana voro då naturförhållandena?

Att havet var /.//oz-ina-havet behöver ingen särskild utredning,

rtgår man från de siffror, vilka satts för dess maximiulbredning i

trakten (Munthe har 70 m), får man 30% av L. G. Vid denna nivå

stod det torra och varma klimatet under den postglaciala värme-
lidens slutdel, den subboreala perioden, i sin typiska utbildning.

Tager man hänsyn lill de närbelägna, vid omkring 50—40 % av L. G.

belägna boplatserna från gånggriftstiden och till de SO om Skensta

liggande talrika minnesmärkena från den äldre bronsåldern, som
ligga på en nivå av just 34— 21 ?^ (J. Eriksson, sid. 87), kan täm-

ligen säkert fastställas, att havet under den äldre bronsåldern nådde
upp till Marstallarna, och alt Skenslareliklerna sålunda äro från

denna tid. Med .Mo.ntelii absoluta lidsbestämningar blir deras

ålder omkring 3,500 år.

Som nämnt slå Skenslareliklerna ej ensamma i Upplandsfloran.

De övriga äro emellertid avsevärt yngre. Särskilt gäller detta de

namnkunniga förekomsterna på Uppsala Kungsäng, vilka som strax

skall visas, troligen äro från järnåldern och subatlantisk tid.

Men finnas ej några andra havsstrandsrelikler från just den
subboreala perioden? Som sådana kan man på grund av deras

läge inom den subboreala höjningszonen tolka de nyss behandlade
förekomsterna av Alopeciiriis ventricosns, Scntellaria hastaefolia och
Veronica longifolia, den sistnämnda dock med tvekan, samt de före-

komster av den för epilitoralen karakteristiska Lecanora cartilaginea,

jag beskrivit från hälleflintklipporna N om Uppsala (Sehxam:)Er

1912, sid. 816—827).

Strängt taget borde man som ett led i den här framställda relikt-
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teorien fordra subfossila fynd av de som relikter upptagna växt-

arterna från de resp. avsnitten i det uppländska Litorina-hsivets

bildningar. Sådana äro ännu icke gjorda, ehuru det torde vara

mycket troligt, att t. ex. frukter av Scirpiis Tabernaemonlani och

Trl(/Iochin maritimum komma att anträffas. Det bör också påpekas,

att vi känna fynd av havsfanerogamer ej långt från Marstallarna

och just från subboreal tid. Själv har jag funnit Zostera marina

(Sernander 1888) i Litorina-lera vid Enköping, och Gunnar Anders-

son i en gyttjehaltig lera vid Göksbo »lemningar af Riippia, Zani-

chellia, Potamogeton jmf. pectinatiis, mycket rikligt med Najas marina

och enstaka Ceratophijllum demersiun» (Nathorst, sid. 585).

Att vid Skensla källa leta efter subboreala marina fossil tycks

emellertid icke löna sig. Åtminstone där jag grävde, gick ishavs-

leran direkt upp till det tunna, dyartade muUagret. Litorina-ha\et

(liksom /l/?cf//«s-sjön) hade sålunda ej här avsatt någon lera. Detta

är för övrigt utslag av ett generellt fenomen, som är synnerligen

beaktansvärt. Så vilt mina undersökningar räcka, har jag på

Upplandshalvön ofta funnit, att de leravlagringar, som falla på

det subboreala höjningsskedet av LzVor/na-tiden, äro mycket obetyd-

liga, tydligen sammanhängande därmed, att de floder och åar, som
försågo havet med lerslam, under stora delar av året endast förde

ringa vattenmängder, då de ej rent av sinade.

Med klimatomstörtningen och den subatlaniiska periodens flödande

vatten mottog emellertid Östersjön ånyo massor av lermalerial. Om
vi fästa oss vid de vikar, som i det här behandlade området,

mellersta Uppland, gå upp från Mälaren, möta också 9— 11 m ö. h.

vid 10— 15 % av L. G., d. v. s. klimatomstörtningsnivån, mäktiga marina

postglaciala leror, som fortsätta ner till Mälarens yta, medan ovan

nivån ifråga upp till åtminstone 50 % av L. G. det huvudsakligen

är ishavslera, som ligger i dagytan. Denna omkastning kan t. ex.

iakttagas i Fyrisbäckenet N och O om Uppsala, liågaån vid Flogsta,

Knivstadalgången vid Knivsta station, Märstaslätten nedanför Oden-

sala kyrka o. s. v.

Det antages som självklart, att flertalet av inlandets halofyter

slår på mark, vars grundvatten innehåller ett överskott av salter,

närmast koksalt, kvarlämnade av det tillbakavikande havet. På

Uppsala Kungsäng har man i brunnarna funnit en ganska hög halt

av koksalt och även jod. Almén säger (Kartbladet Uppsala, sid. 54)

om några brunnar i den bebyggda delen av Kungsängen: »Några

brunnsvatten innehålla mer salter, än som stundom fmnas i Bott-
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niska Vikens ylvalien norr om Qvarken, vilken omsländii^hel lill-

sainmans med dessa vallens jodliall synes hekräfla åsiklen, ni

denna liakl af staden varil en liarsbollen».

Föl- Skensla källa har man nian vidare i)osUileral en dylik sall-

hall. Den presenterades i lilleraluren som »Skensla sallkälla», och

denna dess ei^enskaj) har (jfr 1. ex. rörl". i »Upplands växlvärid»,

sid. 89—90) tagits som självklar. Kmellerlid är vattnet, som jag

vid niill besök 1919 iakttog, smaklöst, och ett vattenprov, vilket

lektor HuLNoiN log 1905 i angusti, ntvisar enligt dr. C. Skttkkbkhc.s

analys endast en halt av 8r)4 mg XaCl per liter.' Vattnet är tack

vaie ishavsleran något kalkhaltigl. Härigenom har vid någon tid-

punkt i\cn kalkälskande PrimnUi f<irinosa hitlockats. Denna ingår

i Roslagens supra- och e|)ililorala ängar, vadan del ej är alldeles

omöjligt, all vi här ha, eller tyvärr rättare haft en sliandrelikl.

För alt man ej lår skära alla förekomster av havsstrandsväxter

över en kam, särskilt ej utan vidare taga dem som marilima relikter,

bör den bekanta Magle mosse på Själland nära Stora Balt upp-

märksammas, vilken jag under ledning av mossens grundlige kän-

nare M. .1. Mathi.\ssi:n' haft tillfälle all studera. Som Mathiassmn

visat, växa eller växte på mossens yta följande halofyler: Glaiix

iiKnilinut, Scirpiis luaritiimis. Se. rufus. Se. Tahern(ienwiil(ini, (aucx

di.slans, Planlago maritima, Trigloehiii mariliinnm, Knjlhraea liloralis,

tesinea arimdinaeea, Atriple.v hastata, Spenjularia salina, Coehlcaria

(laniea, Samolus Valerandi och Tetratjonololnia maritimus. Som direkta

relikter från en fordomlima havsstrand kunna de ej tydas; mossens

bäcken har nämligen under hela postglacialliden legat över havels

nivå. För egen del är jag mest hågad alt tolka deras historia

sålunda. Magle mosse har, som bl. a. tallskogsbottnen i dess inre

visar, varil starkt uttorkad under subboreal tid. (irnndvatlnet i

den underliggande mineraljorden är, som brunnarna i trakten nog-

samt vittna om, rikt på saller. Subborealens arida klimat bör ha

pumpat upp dessa till den dåvarande mossytan och här berett

fläckar, lämpliga för den närliggande havsstrandsfloran all kolonisera.

Några av dessa utposter ha överlevt klimalomstörlningen och be-

varats på mossens yta intill nutiden.

Vad de svenska inlandsförekomslerna av halofyler beträflar, kan

del sältas i fråga, om i någon dessas rotsystem omgivas av annan

än normal markvätska. För Uppsala Kungsäng tillkommer dess-

' Ett i augu-sti 1920 taget prov gav 0,16 gr iiatron och 0,:>s gr klor på liter.

Svenfk Ctitatii.^k ri<hkriit lOSi).
-'-



uloin en annan omständighet. Då Mälaren under något skede av
järnåldern avsnördes från det baltiska havet som en sötvattenssjö,

kom dess vattenyta att vid nedskärningen genom avloppströsklarna

hålla jämna steg med landels höjning. Den äldsta Mälaren, Lögaren,

kom sålunda alt S om Uppsala stå minst 3 m högre än nu. De
nuvarande lokalerna för Glaiix (ej sedd under sista mansåldern),

Triglochin maritinuim och Alopecunis ventricosus lågo sålunda under

sött vatten och äro sekundära nervandringar från äkta havsrelikter,

som det baltiska havet hade kvarlämnat på högre nivåer, från

vilka de nu försvunnit.

Sedan Marslallarna och Skensta källa isolerats ur det tillhaka-

ryckande havet och konstituerat sig som sänka sidvallsängar med
ett maritimt reliktinslag, följde en mycket lång tid utan några för-

ändringar. Al och vide torde ha trängt ut på de minst sänka

delarna, men troligtvis har såväl bronsålderns som järnålderns

betning och slätter hållit tlem tillbaka som associationsbildare.

Och säkerligen har aldrig ens under subboreal tid området kring

Skensta källa blivit så torrt, att träd eller buskar kunnat inkomma.
I senare hälften av förra århundradet inträder den stora för-

ändringen. Tisbyån reglerades, och de ofantliga ängsvidderna

genomdrogos av kanaler och diken. I denna stund äro de ur-

åldriga naturängarna förvandlade till åker och vall. Endast på

den lägsta punkten kring Skensta källa befinner sig ännu en liten

rektangel i huvudsak kvar i naturtillståndet.

Följande förändringar ha dock inträtt i vegetationens samman-
sättning.

Sidvallsängen har mot kanterna förvandlats till hårdvall med
åtskilliga nyinvandrade mesofyter. Aira caespitosa utbreder sig inåt.

Trilicnm repens bildar ymnig ett 15 m^ stort bestånd i rektangelns

ena hörn. I de uppländska naturängarnas konstitution ingår detta

gräs blott som ett accessoriskt element. Däremot intränger det ej

sällan invid dikena, särskilt på uppkastad jord. P^tt av de diken,

som begränsa rektangeln, har medfört just en sådan invasion.

Alopecunis pratensis är nu ett framträdande element i Aira caespitosa-

Eqiiisetnm jD«/Hs/re-associalionen. Den växer huvudsakligen utmed

landsvägsdiket, där den på ett par meter brett bälte var riklig, iläckvis

ymnig. Den hade bildat en hybrid med A. ventricosus, som uppträdde i

flera täta tuvor, antagligen stadda i utbredning. Det är ingalunda, med

hänsyn bl a. till att denna hybrid ej anmärkts förr än vid mitt besök

1919, omöjligt, alt vi i Alopecurus pratensis ha att göra med en ung
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invandrare, om ock äldre än TrUicnin ref)ens, men mera sj)ontan och

ej som denna beroende av uldikninj^en. Pä sina föreläsningar

meddelade Linnk (Th. Friks, Bil. XVIII, sid. 4): »Alopeciinis pratensis

fanls lör 30 år sedan allenast uli ell hörn på Knngsängen, men nu

börjar den sprida ul sig över all.» På den nutida Kungsängen är den

ett mycket IVamlrädande och jämnt fördelat element. Kanske att

den på Marstallarna har bakom sig en liknande sen invandrings-

historia.

Heliktbeståndet har lidit högst betydligt, varjämte PrinmUi farinosa,

Catahrosa (Kiuatica, Glijceria distans samt Cluira foetida försvunnit.

Alopecurus uentricosiis växte 1908 enligt Brundin i gölen samt i

dikena. Den var 1919 sparsammare, men kvarstod på båda lokalerna.

Hybriden hade tillkommit.

Trif/Iochin inaritimiiiu var 1908 strödd i nordöstra delen av om-

rådet. Ar 1919 hade den inskränkts betydligt. Den var upplöst i

tre små utposter, den största ungefär 0,l'5 ni" med en stor tuva,

bärande 6 inflorescenser, samt ett enstaka exemplar med summa 5.

(tlaii.v maritima. Utdöd. Jfr sid. 333.

Scirpns Talyeinaemontani. Utdöd. Jfr sid. 333.

.Innciis Gerardi tycktes redan 1908 ha varit undanträngd till

dikena. Här redde den sig gott, och 1919 räknades i det nord-

västra omkring ."iO inilorescens^er. Vi ha sålunda jämte Alopecurus

nentricosus ännu ett intressant exempel på, hur en utdöende relikt

för en tid kan rädda sig på ny jord.

Så länge den nuvarande grundvattensnivån bibehålles, är icke

Skenstakällans återstående reliktvegetation utsatt för någon över-

hängande fara. Men då dräneringen blir fullföljd, och detta torde

endast vara en fråga om några årtionden, kommer Aira caespilosa-

samhället och hårdvallen att bli allenahärskare. Så kommer tiden

för i)logen, och ännu en oersättlig svensk naturtyp är för alla

tider ödelagd.
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Föreuingens medlemmar uppmanas att till deuna avdeliiiuy insända meddelanden

om iiiärkiijia växtfynd o. d.

Några gotländska växtlokaler.

Bidens Iri/xtiiiUi L. EUc vid Hölskc ]!)17; Dalliomsnn vid Ilarstädc,

<'.andarve in. 11. st. 1920.

Matricarid discoidea D. C. Kyllej; Lärbro vid Barlast; Fole på landsvä-
<^cn; Stånga och Havdhem stationer. Allt 1917).

Sciicrio siliHiliciis L. Tingstäde, l-uriibjcMs: Hro nära Ilalncr; EtcIluMn

vid Sigvalda.

Filacjo luinima (Sm.) Pers. Tofta vid Xorrgärda.
Innia Ilelcninm L. Hogrän vid Allvcde.

/. nrabelyiana Kern. Hangvar pä häll XO om Irt' ganska rikligt.

Troligen Ho.^ÉXs ursprungliga lokal, där växten länge ansetts utgången.

Centaiirea niijrescens \\"\Ui\. Hurgsvik på järnvägshanken 1917-19.

Det. A. v. ITaykk.

Cirsinm (icanlc (L. Scop. X (ui>cnsc \.. Scoj). Vishy, strandvägen norrut.

Cardnns crispns L. Tingstäde 191S ocli llavdhems 1917 stationer;

Hurgsvik 1918.

Ärctinm lomentosnni Mill. Kyllej; l-^kchy vid Höstade m. 11. st.

C.iepis lara.iacifolia Thuill. Vishy, Södervärn hland klöver se(hin 191.S.

Ilivracinm lepladcninm Dahlst. Vishy, Hästnäs.

//. orhicans Alnuiu. Tingstäde nära Myrvälder.

//. variicolor Dahlst. Stenkyrka vid Sorhy.

H. f/albunifolinm Dahlst. Visby vid luidreväg.

//. mixo/)<)linni Dahlst. Västerhejde vid skolhuset.

(uimpannld Tnwhclinnx L. Hogrän vid (lervalds.

Conoolnnlns sr/iinm L. Boge, Tjelders; Lummelunda vid Nyhamn;
Veskinde vid Salthamn.

CuscnUi TrifoUi Bal). Iakttagen 1920 i Lummelunda, Veskinde. Bro,

Träkumla, liarlingbo. Hälla, Sanda ocli jjå ett par ställen vid Visby. I

Tiäkumla och vid Visby även på Mcdicngo saliiut L.

l'haceli(t lanacclifoUa Benth. Martebo på banvallen 1917.

Mi/osolis lava Lehm. Jioge vid Friggårds och Tjelders.

Mcntlui Agardhiana Fr. Västerhejde, Ilallvards.

Si-nisk Bolaiiiak Tidskrift 10-JO. 23
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Salvia verticillata L. Fole nära Bondarve; Bro vid Stenstu.

.S". silvestris L. Lummelunda, Kams, igenlagd åker 1919—20.

Origanuni vulgäre L. Veskinde, ovan Brissund.

Galeopsis speciosa Mill. Lärbro vi(i Vägome.

Gentiana lingnlala Ag. Bogc vid Tjelders.

G. axillaris Schm. Lummelunda vid Nyliamn.

Scrophiilaria vernalis L. Hellvi vid Kyllej på gamla murar.

S. nodosa L. Av denna art anträffades 1918 vid Tjelders i Boge tal-

rika exemplar, växande tillsammans med den vanliga formen, avvikande
genom blekgröna blad och enfärgade ljust gulgröna blommor.

Linaria repens (L.) Mill. X inilgaris Mill. Follingbo, Skrubbs 1918.

Veronica opaca Fr. Burs på sand nära kjTkan.

Euphrasia gracilis Fr. Lärbro vid Vägomevik.

Ehinanthiis minor Ehrh. Veskinde, Brissund.

Melampijnim crislatiim L. Lojsla på Tonnklint i börjande blomning
^Vi 1919.

Samoliis Valerandi L. Lärbro vid Vägomeviken; Kapellshamn. På
bägge ställen i bäckar.

Chaerophijlliim aiirenm L. Visby strandvägen norrut sedan 1917. Ut-

kommen ur Botaniska Trädgården men bibehållande och spridande sig.

Anthriscns Cerefoliam (L.) Hoffm. Klinte vid Tyrvalds och Klinlehamn.
Angelica litoralis Fr. Veskinde, stranden norr om Brissund.

Rananculiis fluilans Lam. f. salsiiginosa (Dum.). Hellvi vid Kyllej.

Troligen identisk med den av J. E. Zetterstedt (Bot. Not. 1874, sid.

105) från samma lokal angiven Raniinculiis marinus Fr.

Corydalis piimila (Höst.) Rchb. Öja vid Ockes.

Erysimiim hieraciifolium L. Burgsvik.

Arabis nemorensis Wolf. Veskinde, Hästnäs myr i största mängd 1919

och 20. Synes ha inkommit med linfrö.

Raphanus Raphanistruni L. Tingstäde station 1917.

Bunias orienlalis L. Boge vid Tjelders.

Cranibe marilinia L. Gothem på Sildungen, fertil 1918.

Lepidium rnderale L. Roma station 1920.

Thlaspi perfoliatum L. Visby, Häslnäs på banvall 1920.

T. alpeslre L. Eke vid Bölske 1917; Elelhem vid Sigvalda 1918; Ting-

städe, Furubjers 1919. Överallt på torrlagd myr. Boge vid Tjelders,

ruderatplats 1918.

Camelina foetida Fr. Othem vid Klints och Slite; Lummelunda vid

Kams; Veskinde i Hästnäs myr; Visby; Västerhejde, Vibble; Etelhem
vid stationen och Hageby.

Malva moschata L. v. subglabra K. Joh. Tingstäde; Lummelunda vid

))ruket och Lundbjers; Burgsvik.

M. pusilla With. Veskinde, Bläsungs.

Geranium hicidum L. Lummelunda, Etebols.

Fiimana vulgaris Spach. Follingbo hällmark.

Viola canina L. X stagnina Kit. Dalhem vid Gandarve.
V. pumila Chaix X Riviniana Rchb. Hälla vid Unsarve.
Spergala fasciciilaris Lönnr. v. glabra K. Joh. Hellvi vid Hydeviken.
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S. aiPfiisis L. v. iiuixima Whc. Visby.

Jiihcs alpiiuiin L. \\'sl<in(io, Hrissund.

lipilobiiiin roscnin Sclircb. Visby strand norrut.

]!. adnatnm (iriscl). X Lainiji V. Scbult/. Ktcliicni vid Sij^valda.

E. adnatnm Griseb. X paivi/Iornm Sclircb. Visby, grusgrop vid silikat

tegelfabriken.

/•;. rnhcsccns Hydl). Höge, Tjelders 1918; Stenkyrka, V:\tliagen l'.)li);

Marlcbo station 1!I2(); Visby, silikattegelfabrikcn l!)li); lioiua station ocli

myr fl. st. l'.)17-2(); Ktclhcni vid Sigvalda 1918.

/:. paluslrc L. X paroiflonim Sclircb. Visby, Skogslund och strand-

vägen norrut; Lunmielunda, Nyhanin.

MijriophiiUiiin spicaliiin L. Lärbro i Vägomeån.
Cotoncaslcr mclanocarpa Lödd. Lärbro vid Kunila och \'ägoine.

Alchemilla plicnlit Hus. Hro vid kyrkan.

liubiis Wahlhcn/ii .\rrli. Lojsta nära Kride.

Polenlilla collina Wib. Veskinde, lirissund

Geum rivalc L. v. pallidnm C A. Mej'. Sanda, Sandäskes.

Vicia siliHilica L. Lojsta nära Fride.

Lotns lenuis W. K. Slite 11)17; Dalhem vid Ilesselby station 1920.

Purola ninhcllala L. Boge vid Tjeldeis.

Monotropa (jlabia Hoth. f. rnhella Lindstr. Gothem barrskog norr om
åns utlopp.

Enphorbia palnstris L. Höge, Friggårds på havsstrand.

/i. virgata W. K. Mellan Martebo och Veskinde på banvallen.

E. cxi(/na L. Boge, grusig strand söder om Hogcvik; Lummchinda
nedom Lundbjers.

Rumcx domesticns Hartm. Martebo station 1917.

R. crisims L. X oblusifolins L. Höge, Tjelders; Eke vid Hölske.

II. marilimns ].. Gothenis strand norr om ån.

Polijijonnni Raji Hab. llangvar vid Irevik; Stenkyrka vid Lickershamn.

Aniaranlns iclro/le.rns L. Hro näia Ilalner 1917.

Chenopodinni polijspcrnmni L. Honia station 1920.

Salix cinerea I^. X nigricans Sm. Klinte vid kyrkan. v

S. anrita L. Othem i Spillings hage.

S. anrita L. X cinerea L. Väslerhejde, Vibble.

.S. nigricans Sm. Höge, Tjelders; Henise vid Friggcs.

Callitriche pohjmorpha Lönnr. Tingstäde präsläng.

Cephalanthera alba (Gr.) Simonk. Lummclunda tallskog norr om bruket

rätt talrik 1920.

Stnrmia Loeselii (L.) Rchb. Luninielunda, Xyhamn.
Asparagns officinalis L. Sanda, Vivesholm.

Jiincns c/J'nsns L. Visl)y, kärr vid Endreväg.

./. snpinus Moench. Tingstäde prästäng; Visb}', kärr vid Fndrcväg

och nära Skrubbs.

Potamogclon alpinns Halb. Dalhemsån vid Dunegårda.

P. pnsillns L. Lummelunda, Kinners; Eke norr om kyrkan.

Rnppia spiralis A..) Dum. Kapellshamn.
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R. roslcllala Koch. Slitc; Bo<^c vid Friggärds; Sanda, Vivcsholm;

Fonehamn.
Zannichcllia repens Boenn. Ilellvi i Hydevikcn; Boge vid Kriggårds; ()ja

vid Faludden och Burgsvik.

Z. pediinciilala Bchb. Hellvi vid Kyllcj och i Hydeviken; Sanda, Vives-

liolm; Burgsvik.

Tijpha lalifolia L. Vamlingbo, stenbrolt i västra delen.

Scirpiis marilimus L. Lummelunda bruk.

S. pannilns B. S. Boge vid Friggårds och Bogevikens norra strand.

Carex Pseiidocypcriis L. Visby, Snäckgärdsstranden.

C. flava L. Boge vid Vikers på två stållen.

C. lepidocarpa Tausch. X Oederi (Ehrh.) Hoffm. Lummelunda, Etebols.

C. Hornschnchiana Hpe X lepidocarpa Tausch. Lummelunda vid bru-

ket och Etebols.

C. diandra Schrank. Lojsta vid Kyrkträsk.

Triticiim jiinceiiin L. Gothems sandstrand.

Elymiis arenarins L. Veskinde, Brissund; Lummelunda bruk.

Lolium remotnm Schrank. Visb3\

Bromus inermis Lej'ss. Ganthem vid Gardese; Endre vid Endregårda.

Bromus sterilis L. Dalhem vid Hesselby station, Havdhem station.

B. commutatus Sclirad. Etelhem, Dalhem och Veskinde på banvall;

FoUingbo, Sylfaste på kanalbank.

Catabrosa aqnalica (L.) P. B. Stenkyrka, Lickershamn.

Koeleria gracilis Pers. Hit hör den i Bot. Not. 1910, sid. 254 angivna

K. pyramidata (Lam.) Dom.
Gorynephorus canescens (L.) P. B. Slite.

Melica uniflora Betz. Eke allm.; Lummelunda, Lundbjers.

Åmmophila arenaria (L.) Link. Gothem söder om ån.

Milium cffnsum L. Boge, Tjelders på liera ställen.

Alopecurus geniculatus L. X ventricosus Pers. Boge vid Tjelders.

Blechmim Spicant (L.) Sm. Klinte vid Odvalls.

Equisetum silvaticum L. Lärbro vid Pavalds; Othem vid Spillings;

Klintehamn norrut.

Lycopodium Selago L. Sparsamt i skogen norr om Klintehamn 1919.

L. annotinum L. Gothem söder om ån.

E. Th. Fries.

Gyrophora rugifera (Nyl.) Th. Fr. funnen i Torne Lappmark.

Sommaren 1919 vistades jag vid Abisko Naturvetenskapliga Station för

botaniska studier. Härifrån gjorde jag i sällskap med docenten O. Sjö-

gren den 9 aug. en exkursion till Pallemtjåkko. När vi väl kommit
upp på en av detta fjälls högsta toppar, överföllos vi av snöstorm, som
ett par timmar tvingade oss att söka lä under några utskjutande sten-

block i sluttningen över den lilla »sjön». Här växte flera Gyrophora-
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nitcr, av vilka en jättestor, som särskilt tilldrog si<^ min iippinärksam-

liet, insamlades. Vid hemkomsten bestämdes denna av docenten Thork
I-^RIES och amanuensen (. Hinai; dt Hif/iz till G if ro])h()ra rug i

fera i Nyl.)

Th. Kr.

l-'tt lynd i Sverige av denna la\art publicerades lör Törsta gängen li)I."5,

då TiiOHi: C. i;. l'iai:.s i denna tidskritt (Hd. 7. sid. 1504— liO.')» meddelade,

att lil. lii-. Harry Smith anträllat Gi/rophoru riigifcra på Ilelagsijällel i

Härjedalen. .Smith har senare, ''/t 1917, funnit denna lav även i)a Ijället

Slorsola nära Hkorrdörren i Jämtland.

Emellertid hade den finske lichenologen, lorslmäslare (i. LÅNG, redan

1910 anträllat (iijvophora nuiifeva i Sverige, nämligen \rA Ijället 1'eldsn

(»l'ällsä» i Sxeriges nordvästligaste hörn. Etiketten till det av mig sedda

exemplaret saknar datering, men då L.^ng 1910 såsom medlem av Svenska

IJenbeleskommissionen vistades i Karesuando, har han tvivelsutan insamlat

laven nämnda är. L.Ing omkom som bekant vid Malmslättsolyckan
"•

•; 1912.

I-lxemplar, som linnes i Botaniska Museets i Uppsala lavherl)arium, är

lörsett meil följande lokaluppgift: Lapponia tornensis, parodi. Kare-

suando in lalere rupis infra cacumen australe niontis Pältsä, c:a 1 'iöO m s.m.»

Gi/rojihord riigifcra är alltså hittills funnen på fyra svenska lokaler,

av vilka de båda mellersta hava ett inbördes avstånd på c:a 850 km.

I Norge har G. nujifvra hittills anträtlats på fem lokaler.

Samtliga förekomster, för vilka höjdsillror varit mig tillgängliga, äro

belägna på mycket höga nivåer. Smiths lokaler på Helagsfjället, Stor-

sola och Storsylen (Söndre Trondhjems amt) ligga 1 400 ä 1 öOO m ö. h.,

LÅKG.'^ på Peldsa ca 1230 m ö. h. samt G. Samuelssons på Kirkedör-

snuten vid Einse och min jiå Pallemtjåkko c:a 1760 m ö. h.

Gijrophora rugifera torde alltså få betraktas som en speciell högfjälls-

lav. .\nledningen till att den hittills är anträffad jiå så få ställen, torde

vara all söka i den omständigheten, alt fjällto])parnas flora är så fattig,

att den mera sällan lockar botanister till besök. Jag anser därför tro-

ligt, alt G. riigifcra finnes ])å åtskilliga av Skandinaviens 'skiller-V) hög-

fjäll, och att den vid närmare efterforskning skall visa sig vara mindre

sällsynt, än man från början antagit. Medan denna lav ända till 1910

endast var känd från tre norska lokaler, så föreligga nu, såsom fram-

gått av det ovan anförda, från de sista tio åren ej mindre än sex nya

fyndorter, av vilka fyra äro belägna i Sverige.

(larl G. Alm.

Thymus Serpyllum L. i Bohuslän.

I Svensk Botanisk Tidskrift 1912. sid. 234 och följande har 11. WiLH.

Arnell skrivit en uppsats om utbredningen av Thgimis Scr/)glliiin L.

Han säger däri, att den är en ostlig art, och stöder delta sitt påslående

därpå, att exemplar frän Bohuslän och Dalsland ej finnas i llerb. Mus.
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Ups., samt alt endast ett fynd från Värmland förelij^ger. Det är no^

säkert, att Thiimiis Seri)ijlluin är vanligare i andra landskap än i de

nämnda, och att arten är allmännare i östra Sverige än i det västra,

men det är enligt min åsikt icke rätt att på den grund, att växten i

fråga saknas i ett olTentligt herbarium, därav draga sådana slutsatser,

alt den skulle saknas i en hel landsdel. Ty det kan ju ofta bero pä en

tillfällighet, alt den icke blivit insamlad eller ens bemärkt av botanister

från andra delar av landet, där den är allmän, då de varit på besök i

Bohuslän eller Dalsland. Huruvida lliymiis Serpyllum från Bohuslän

saknas i andra offentliga samlingar, känner jag icke.

Thijmns ScrpijUuni linnes emellertid i Bohuslän, men är visst icke all-

män här, ulan tvärtom rätt sällsynt. Hur det förhållei- sig i Dalsland,

känner jag icke, då jag icke vandrat där så mycket.

I Bohuslän har jag, då Göteborgsområdet medtages, insamlat den på
liera lokaler, från Mölndalstrakten, söder om Göteborg, till Lysekil. Norr
om Lysekil har jag däremot icke sett den, men det är för mig icke otro-

ligt, att den även kan finnas där. Bohuslän är nämligen i det stora

hela tämligen okänt. Det är visserligen många, som rest här, men oftast

är det endast vissa områden, som då blivit undersökta, under det alt

andra, som ligga mera avlägsna från de allmänna stråkvägarna, ofta äro

snart nog okända. Och det skulle icke förvåna mig, om många intres-

santa fynd här ännu kunna göras.

De lokaler, där jag hittills sell eller insamlat Thymiis Scrpijllum i Bo-

huslän äro: Göteborg, Kallebäck; Rom melanda s:n, Dösebacka (talrik);

Tjörn, Stenkyrka s:n, flerestädes såsom Tyft och Sibräcka (på sistnämnda

lokal tillsammans med Alchemilla alpina); Bäve s:n, Groröd; Lyse s:n,

Fiskebäck.

Tånga i februari 1920.

J. E. Palmer.

Några tillägg till »Stockholmstraktens växter».

Under åren 1914—1916 var undertecknad i tillfälle alt göra några kom-
pletterande anteckningar till ^Stockholmstraktens växter», vilka härmed
återgivas.

Achillaea ptarmica L. Västerhanninge, Berga.

Äegopodium podagraria L. Västerhanninge, Berga.

Agroslis stolonifera L. var. maritima (Lam.) Koch. Öslerhanninge,

Sandemar.
Aira boltnica \Vg. Sandhamn.
Ajiiga replans L. Saltsjöbaden (förvildad).

Andromeda polifolia L. Saltsjöbaden.

Arabis hirsula (L.) Scop. Saltsjöbaden och Muskö, Björnholmen.
Brassica napiis L. Blidö, Yxlan vid Vagnsunda.
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(Ail(tma<jr(>slis anuidinaceit L.) Rolh. Saltsjöbaden.

Cdlamayrostis epigejos ;L.) Hoth. Saltsjöbiuloii.

Calijslegia scpitim ^Ij.^ H. Br. var. colorata L<i;e. Slotkliolni, ij;alärvar\ct

(förvildad).

Campanuld (jlomcrala L. Osmo, Toltnäs ocli \'assliaiiiinar.

Cdir.v (ligilala Ij. Väslerhanninj^e, Berj^a.

ChavmphijUiim hiilhosum L. Sandliamn.

Chimaphila lunbvllala Jj.) Xult. Väslcrhaiininj^c.

Cirsium hclcrophglhim (L.) All. Öslerhanniiif^e, Saiidcmar.

CUiiojnnliam vulgäre L. Saltsjöbaden, Xej^linj^c.

Coclof/lossiim niridc (L.) Hn. Väslerhannin<»c, Bcrga.

Corallorrhiza ncollia Seop. Västerhannlni^e, Ber.^a.

Corydalis inicrmedia (L. (laiid. Väsferliannin<^e, iierji;a 11.

Ciisciila cnropaca L. österåker, Österskär.

Dnphnc mczcrcnm li. Östcrbanninge, Sandcmar.

Dcitldiid hulhifcrd L. Muskö, Björnbolnien.

Droscrd inlermvdid Haync. Saltsjöbaden.

Epipdclis Idlifolid (L.) All. Saltsjöbaden r.114 ocli 191.').

Eriophoruin dlpinuin L. Saltsjöbaden.

Eii])hrdsid ciirUi I-"r. Österhanninge.

Genlidna campeslris Ij. *germanicci (Froel.; Murb. Blidö, Yxlan.

Cicntiand nliginosd Willd. Utö.

Goodgcid repens (L.) H. Br. Västcrbanningc. Vitså.

Herniarid glahrct L. Västerbanninge, Berga.

Hippiiris indgdris L. Västerbanninge, Näringsberg.

Ilgdrocharis mursus ranae L. Nacka, Danviks krokar.

Ldlhijrus silveslris L. Saltsjöbaden; Nynäsiianin.

Leduni paluslre L. Oslcrbanninge.

LiiKtria minor (L.) Desf. Slockbolm, galärvarvet.

Listera cordala (L.) B. Br. Sandliamn, Korsö.

Luzula pallescens (Wg.) Bess. Saltsjöbaden, Neglinge.

Malaxis paludosa (L.) S\\. Saltsjöbaden.

Melilotus indieus (L ) All. Stockbolm, Saltsjökvarn 191.1.

Xeollia nidus avis (L.; Bicb. Österåker, P>esarö.

Origanum vulgäre L. Saltsjöbaden.

Phalaris canariensis L. Nacka, Danviks krokar 191.').

Polamogelon peetinalus L. f. sublalifolius Hagstr. Österåker, Teljövikcn.

Polentilld norvegiea L. Saltsjöbaden, Neglinge.

Pgndd chloranthd Sw. Västerbanninge 11.

Hhynehospord alba (L.) M. Vahl. Saltsjöbaden.

Rubus cacsius L. X idaeus Tj. Utö.

Pubus snbereelus Ands. Osnio.

Rumex erispus \, X obtusifolius L. Nacka. Danviks krokar.

.SV///.r repens L. Västerbanninge.

Seheuelizeria paluslris L. Saltsjöbaden.

Seleranlhus annuus L. X perennis L. Västerbanninge, Bcrga.

Senecio viscosus L. Saltsjöbaden.

Sesleria coerulea (L.) .\rd. Västerlianninge.
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Solaniiin dnlcainara L. Nacka, Danviks krokar och Storängen.

Solidago canadensis L. Stockholm, Frescati.

Sorbiis fennica (L.) Fr. Stockholm, galärvarvet.

Trifolinm spadiceuni L. Österåker, Resarö.

Utriciilaria vulgaris L. Saltsjöbaden.

Verbasciim phoenicciiin L. Sandhamn.

BJ. Holmgren.

Om förekomst av Orchis mascula L. nära Norrtälje.

BelrätTande denna växt talas det i denna tidskrift för 1919, sid. 321)

om en växtlokal »nära Norrtälje», som påtagligen är identisk med Lidö^

såsom författaren uppvisar. Det är likväl anmärkningsvärt, att ifråga-

varande växt har anträffats ännu närmare Norrtälje. Det var en som-

mar omkring 1884, som jag såg ett levande exemplar av denna växt i

Norrtälje hos en person (Bjökk?), som för sitt nöjes skull strövade om-
kring och samlade växter. Jag hade aldrig sett den under mina ut-

flykter i Norrtäljetrakten, varför jag var intresserad av att få veta, var

han tagit den. Han följde mig och utpekade platsen. Denna låg ett

kort stycke (omkring 10 meter?) söder om landsvägen mellan Norrtälje

och Frötuna kyrka, men närmare denna, där skogen upphörde och

buskar och mindre träd stodo glest. Intet exemplar vidare kunde an-

träffas. Växten torde på denna plats sannolikt hava utgjort en kvarleva

från den tid, då här var skärgård och en vik av Östersjön gick fram
strax söder om fyndorten och fick sin fortsättning i nuvarande Frötuna
kyrksjö och Lommaren.

Alnarp den 25 maj 1920.

T. Hedlund.

Epipogium aphyllum i Värmland.

Epipoginm aphyllum påträffades sommaren 1920 av apotekaren C.

Jkx.sex under en exkursion, som vi tillsammans gjorde, i fuktig gran-

skog vid foten av ett berg invid Stormossen i Nyeds socken (Värmland).

Där sågo vi ett tiotal individ, de flesta överblommade, ett och annat än
i full blomstring den 9 augusti. Enligt A. Fkisexdahl.s redogörelse i

Sv. Bot. Tidskrift 1910 för denna växts utbredning i Sverige har den
förut blivit funnen på två ställen i Värmland, nämligen vid Gustavström
och i Ekshärads socken.

H. Wilh. Arnell.
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Usnea longissima Ach. i Värmland.

Vid ett besök den 1") sisllidne september bos iiif^enjör A. Luthandkic

på Kyrkerud i Silbodals socken i Värmland visade ban m'v^ ett stållif^t

e\cm|)iar av 1'siica Iniujissiind Vv., tagel i trakten. Växten ifråga både

blivit funnen av skogvaktaren Hezkkiklson i skogen mellan Torkelsbyn

och Mon i Hlomskogs s:n, närmare bestämt strax söder om // i Torkelsbyii

pä (leneralstabens topografiska kartblad nr. 70 Arvika. Kndast ett enda,

flera meter långt exemjjlar hade blivit funnet trots ivrigt sökande. Laven
hade växt på en trögväxande, cirka 70 år gammal gran med en bröst-

höjdsdiameter av mellan 12 och 1.") cm.
l-^nligt Tii. M. Friks' »Lichenographia Scandinavica», Uppsala 1S71, sid.

1.") har Isiicd longissima förut blivit funnen i Värmland, nämligen vid

Kyrkbyn i Östervallsskog, en gränssocken till Norge, c:a fyra mil fågel-

vägen frän fyndplatsen i Blomskog. Enligt benäget meddelande av lektor

Cl. .\:s Malme har Usiwa lonrjissima sedan dess ej förrän nu återfunnits

i Värmland, varför del genom ingenjör Lithandkr meddelade fyndet

har sill särskilda intresse. Henrik Hcssclman.

Ajuga reptans L., funnen i Medelpad.

Vid ett besök, som jag gjorde den 7—8 aug. sistlidna sommar hos

skogsförvaltaren vid Skönviks aktiebolag, forslmäslare Helge Modin, vi-

sade mig hans dotter Ginnel Modin en pressad växt, som hon förmo-

dade vara Ajuga replans. Hennes förmodan var alldeles riktig, och det

märkliga var, att växten ifråga var tagen alldeles i närheten av hennes

hem Ljunggården i Horgsjö socken i Medelpad. Flickorna Modin voio

vänliga all visa mig fyndplatsen, som låg i en hage med björk, gran, tall

och asp. Marken utgjordes av väl multnad myrjord, myren hade sedan

länge varit föremål för »dytäkl» och var därigenom väl torrlagd. På ett djup

av c:a iV» m hade man funnit rikligt med hasselnötter (se Collinder,

Medelpads Hora. — Stockholm och Uppsala 1909. sid. 154). Ajuga reptans

förekom ganska rikligt i stora, vackra exemplar dels i hagen, dels på
dikeskanten av en åker. Den växte tillsammans med sådana växter som
Alchemilla vnlgaris, Filipendula Ulmaria, Geum rivale, Chrijsanlhemum

Lcucanthcmum. Ixanunculus acris. Caruni Carvi, Veronica Chamaedrys,

Gcranium silvalicum. Brnnvlla rnlgaris., Aira caespilosa, Poa ])ralcnsis.

I''.nligt ett benäget meddelande av fru Gerda Modin hade växten före-

kommit på platsen i minst tio ar utan att avtaga i mängd eller frodig-

het. Sannolikt har kulturen haft något att göra med växtens uppträ-

dande på ifrågavarande lokal, men på vad sätt är osäkert. Den tycks

ej att döma av de meddelanden jag kunde inhämta, ha varit odlad i

någon trädgård i trakten. Den föreföll nu att vara fullt hemmastadd

på platsen, där den trivdes väl tillsammans med sina kommmcnsaler.
Då det är första gången, som Ajuga reptans blivit funnen i Medelpad,

har fyndet sitt särskilda intresse, .\rtens normala utbredningsområde i

vårt land äi- som bekant sydligaste Sverige upp till Smaland och Gotl-

land. Henrik Ilcsselman.
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Några växtfynd från Öland.

Nedanslående förteckning upplager bland andra några av mig under

sommaren 1912 funna för Öland nya eller sällsyntare arter, varieteter

och former.

B. = Borgholm, K. = Köping, R. = Resmo.
Polypodinm vulgäre L. f. rolundatuin Milde. B. i kanten av alvaret "'/e^

Zannichellia peduncalata Rchb. B. ^%.

Hierochloc odorata (L.) \Vg. nov. f. oelandica.
Caespitosa, culmi 3—4 conferli, 10—15 cm longi. Folia basalia plu-

ria, 25 mm longa, 3 mm lata, leviter convoluta. Panicula 20 mm
longa, 10 mm lata, spiculae 2.-i mm longae, colore pallescentes.

Alvarform från R. by. i kanten av alvaret, ^^/i.

Huvudformen är ej funnen på Öland.

Fhleum Boehmeri Wib. f. vivipanim. B. älvar ^V'^.

Agrostis stolonifera L. f. prorepens Koch. B. ^'V'-

» ' f. maritima (Lam.) Koch. B. älvar ^7.

» canina L. f. piimila Dumort. B. ^^/V.

» » f. miitica Gaud. R. älvar ^^/r.

Aira caespitosa L. f. altissima Lam. B. ^^ 7.

Dactijlis glomerata L. f. vivipara L. B. ^'^
7.

Bromus secaliniis L. f. elongatiis Gaud. K. ^/i.

Tiiticum repens L. f. aristatiim Döll. B. ^7.

» » f. maritimiim Koch et Zinz. B. ^/i.

» > f. hirsiitam Marss. B. älvar ^7.

Scirj)as parviiliis R. et S. B. ^"/u.

» iinigliimis Link. f. pumitiis Boenn. R. älvar 'Vt.

C iiTX remota L. K. ''/t.

flacca Schrelj. f. erijthrostachijs (Hoppe) Lehar. R. älvar ^V?.

Atriplex patuliim L. f. hololcpis Fenzl. Färjestaden '"7.

» lilorale L. v. serratum (Huds.) M. et K. B. ^/i.

Sagina nodosa (L.) Fenzl. f. glamkilosa (Bcss.) B. älvar ^Vt.

Spergula salina Presl. f. leiosperma (Kindb.) B. 'V'-

Dianthiis delloides L. f. glaucus (L.) Ser. K. V7.

Cardamine hirsula L. f. multicaulis Hoppe. B. "Ve.

Eosa canina L. v. frondosa (Stev.) H. Br. B. Vt.

» >' v. glaucescens (Desv.) Schz. B. '^,'7.

>'
,

» v. steirodonta Matss. B. *ii.

v. Swartzii H. Br. B. V7.

» dnmctornm Thuill. v. platyphylla (Ron.) B. Vt.

» » v. similis Matss. B. ^/i.

>' glanca Vill. v. elata Matss. R. älvar '^/t.

» rubiginosa L. B. */7.

» mollis Sm. v. typica (Schz.) B. -'/c.

Medicago falcala L. X sativa L. B. ''ii.

» minima L. B. ^Ii.

Trifoliiim striatam L. B. Vt.

Lotus corniculatus L. f. crassifolia Fr. B. ^Ii.
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Viula piimila CAuiix. X sliic/nina Kil. H. *-/•!.

Epilobiiim adiialiim Griscl). X pdriujlorum Schich. K. "'7.

Thi/imis ScrpiiUnm L. f. cricoidcs \Vimni. B. älvar ''/t.

» ' r. alhi/lunun. K. ''
7.

Knphrasia slricla IIosl. 1". gotlaiuliat Alillv. I!, älvar. ''/7.

Galiiun siliwstrc Poll. v. siuleticiim Taiisch. K. '" 7.

rcruin L. f. lilonrle Bri'l). B. alvar '"7.

Campamila Tntchclinm L. f. nrlicifolia (iaiid. B. 'Vt.

pcrsicifolict L. f. criocarjxi Koch. Ii. "' 7.

Jasione munlaiut L. 1". lilonilis Fr. K. ''/7.

Malrictiria iiiodora \.. ' iiuiritiina L. f. lercnlionim Neiim. Slagersla '**

Arlciuisid ruhjaris I., f. canescens Bl. B. V7.

» v. cuarctala (.1. H. av Fors\ Färjestaden *'/?.

Leonlodon (inliiiundlis L. v. curonopifolius Lge. B. alvar "^, 7.

Taraxaciiin riihiciuidiiin Dt. B. '"/i;.

» (follandiciiin Dl. B. i)å havsstrand -"/•!, da ny lör Oland.
» laeliim Dt. '"obsciirans Dl. B. "Vg.

> coloralum Dl. B. "" u.

» (imhli/ccntriiin Dt. B. ^" (;.

Sonchus aroensis L. v. intecjrifolius VI. Dan. B. '"'/i.

Hieracium siiinalcnsc Xorrl. B. ^'/c.

Hieracium Lizidnnm Tausch. *anceps Lb«. B. alvar '"/(i.

» snbgotlandiciim K. et P. B. '"/»;, ny för Öland.
» U'es/öö// Alni(|u. P>. alvar '''7, » » »

» dicholnmuin Vv. B. alvar ^*^/7, » » >-

» nianolrichiiiii K. Joh. B. '%.
> subulalidens Dt. B. '^/.;.

» ponigvna Almqu. B. ''•'/e. Arvid L. Segerslröm.

Lavsamling.

För personer, som vilja börja studera lavar, för skolor clc. har under-

tecknad samnianslällt i ett antal exemplar en samling lavar av 100

typiska och allmänna arter, representerande 56 av de viktigaste släktena

eller undersläktena. Pris 75 kr. Vidare finnas för intresserade några
fasciklar ä 50 stycken lavar, tläribland sällsyntheter från såväl kustlloran

som fjälliloran. Dessutom kan med tillhjälp av ett antal lavar i få

exemplar andra lavsamlingar sammanställas efter framställd önskan. I

vissa fall kan även l)yte ifrågakomma. Förteckning och övriga upplys-

ningar på begäran. A. II. Magnusson.
Fil. Mag.

Folkskolcseminariet, Göteborg.
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REFERAT.

Gluck, H., Blått- und blutenmorphologische Studien. — Eine
niorphologisch e Untersuchung iiber die Stipiilargebilde. iibcr

die Intravaginalpapillen, uber die Blattscheide und iiber die
Bewertung der Bliitenblat tgebildc. — 696 sid., 284 textfigurer, 7

dubbeltavlor. Fischer, Jena 1919.

Delta omfångsrika arbete är närmast att betrakta som en utvidgning

och komplettering av det 1901 utkomna arbetet »Die Stipulargebilde der

Monokotylen». Dess utgångspunkt och kärna bildas av kapitlen om det

vegetativa systemets stipelbildningar. Inledningsvis beskrivas de olika

slag av stipler, som författaren anser sig böra urskilja. Det vanligasle

slaget, som man exempelvis finner hos Uilica, benämnes lateralstipler
(eller vaginalstipler, om stiplerna vuxit mer eller mindre samman
med bladskaftet). Lateralsliplerna kunna sinsemellan växa ihop på två

vis: i ena fallet kommer sammanväxningsproduklen att sitta på samma
sida som bladet, d. v. s. i bladaxeln (axillära stipler, i andra fallet

kommer den att sitta milt emot bladet på andra sidan skottaxeln anti-

droma stipler; ex.: Ficiis elaslica]. Interpetiolärstipler uppkomma
genom parvis sammanväxning av stiplerna hos motsatta eller kransställda

blad. Som en särskild kategori anföras slutligen ochreabildningarna.

Den gamla åsikten, att monokotyledonerna skulle sakna lateralstipler,

bestrides kraftigt av författaren, som nu till sina förut publicerade

exempel på monokotxledoner med dylika stipler kan lägga jtterligare

några arter, däribland en orkidé, Ayroslophyllum slipalaliim (Borneo).

Fylogenetiskt sett äro lateralsliplerna äldst och axillärstiplerna yngst;

förmedlande mellan dem slår en tyj) med bladslida och ligula.

Efter att ha behandlat intravaginalpapillerna (de s. k. squamuhc
intravaginales) kommer förf. in på frågan om bladslidorna. Dessa äro
stipelbildningar, som fylogenetiskt äro yngre än lateralsliplerna. På tal

härom framhåller Gluck högbladens och även blombladens ofta mycket
primitiva karaktär. Om man exempelvis jämför högblad med lågblad

(vilka ju båda äro att betrakta som i sin utveckling hämmade mellan-
blad), så representera högbladen ofta ett mer priiuilivl utvecklingsstadium
av mellanbladen, än vad lågbladen göra. Då nu högbladen hos en del

dikotyledoner (även några monokotyledoner) äro försedda med fria stipler

under det att övriga nedanför sittande blad ha väl utvecklade bladslidor,

anför förf. detta förhållande som ett av stöden för sin åsikt, att latcral-

stiplerna äro fylogenetiskt äldre än bladslidorna.
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Kap. iV Ijchaniilar liutihlaclcii. Här redoj^örcs Törst lör det låtal arlcr,

vilkas höf^blad slå på ett höj^re organisationsplan än melianbladen: Cen-

Idiircd sp|). t. ex. C. nigrci}, McUtmpiirum spp.. Dn/pis spiiiosa etc.

.Mcllanhhuien äro hos dessa enligt löii". långt drivna reduktionslbrnier

iiv ett ursprungligt, rikt difTerentierat niellanhlad. Övriga högblad äro

antingen med eller utan stipulär karaktär. Som exempel på de senare

kunna nämnas Enphorbia piilcherrima och Enjngium mariiimiim. vilkas

högblad motsvara elt helt mellanblad, samt Anemonc hepatica, vars hög-

blad rramlörallt genom sin nervatur visa sig motsvara reducerade blad-

skivor. Såsom varande av stipulär karaktär anföras högbladen hos

liegoniiu umbellilerernas svepen, euphorbiacccrnas cyathium, magiioliacecr-

nas si)alha etc. Malvaceernas »ytterioder» består av metamoila slipler

utan bladrudimcnt.

I kapitlet om blombladen lämnar lörT. en rad olika bevis lör dessas

liärstamning Iran mellanblad; de måste anses lör mellanbladsanlag, som

stannat på ett tidigt utvctklingssladium, törst i andra hand komma an-

passningslenomcn sådana som t. ex. avvikande larg, nektaravsöndring

etc. Pålallande är den grundlighet, varmed förf. skildrar blombladens

nervatur; hos dikotyledonerna är denna i förhållande till mellanbladens

oftast reducerad obs. dock undantag såsom flertalet Dianthus-artcv,

Rcscda liilcoUi, Cctclaceae etc); hos monokotyledonerna är det ofta om-

vänt: man kan t. o. m. enligt förf. genom perigonnervaUiren få en före-

^tällning om den ursprungliga primitiva mellanbladsnervaturen. Foder-

blad och kronblad motsvara antingen hela mellanblad eller delar därav

och äro merendels hos en och samma art sinsemellan morfologiskt olik-

värdiga. .Mer undantagsvis äro de likvärdiga såsom hos Uijpericum

nuiculatum och Xiiini)IniC(i.

.Kven perigonbladen delinieras såsom melamorfa mellanblad. Ifall de

äro mer eller mindre sammanvuxna, motsvarar den sammanvuxna delen

av perigonet vaginala bildningar och den fria delen reducerade blad-

skivor. Hos niånga arter — Iris, Gladioliis, Xarcissiis, Eichhornia,

Hemcrocallis fnlva etc. — kan man omöjligt härleda de fria perigon-

delarna direkt Iran nuvarande mellanblad. Författaren antar härvidlag,

att de härstamma från ett slags ursprungliga, väldiircrentierade monoko-

lylblad och hänvisar samtidigt till de primitiva melianbladen hos Hosta,

Erijlhroniiim, Ponlcderia, Eichhornia, Liliiim candidnm etc.

.\v särskilt intresse är författarens omfattande utredning av orkidéer-

nas labellum. Detta torde ha uppkommit på tvenne sätt: i ena fallet

motsvarar det en bladbas med dithörande slipler, i andra fallet här-

stammar det från ett hypotetiskt blad, som i mänga fall måste ha varit

starkt llikat och försett med dikotyl nervatur. I utredningen till det

senare fallet namnes, att de nuvarande fylogenetiskt äldsta melianbladen

hos orkidéerna torde vara de hos ^c/«n//HJ.s oftaslllikiga; dikotyl nerva-

lur) och Bartholina pectinala nervaturförhållanden analoga med dem lios

llrglhroninm dcns canis); därnäst komma de med bred eller oval skiva,

genomdragen av mer eller mindre båglikt böjda nerver — dessa blad

l)ermna sig ännu i ett reduktionsstadium; de lansettlika eller lineära

bladen äro ännu mer reducerade och torde i allmänhet motsvara den
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centrala delen av ett fordom rörhandenvarande stort blad. Beträllande

labelluiiilormerna måste man anse de ollikade (ex. Nigritella nigra) såsom

uppkomna igenom reduktion av trcllikiga (ex. Gymnadenia conopsectX

femllikiga (ex. Orchis niilitaris) etc. Mångtlikigt labellum finnes hos Disa

ukiiifjcnsis oclr D. lagens. Genom förkrympning av den mellersta fliken

uppkomma tvållikade labellumformer (Listera ovato) eller fyraflikiga

(Orchis longihraclealä). Förf. påpekar även några övergångar mellan labella

och mellanblad, och att man möjligen av de mångflikiga perigonbladen

hos en del Cirrhopetalum-ariev kan få en loreställning om det ursprung-

liga mellanbladets utseende.

Som exempel på egendomlig morfologisk valör kan nämnas, att vart

och ett av resp. foderbladen hos Cijdonia viilgaris, Ononis, Trifuliiim^

kronbladen hos Bnigaiera eriopetala, Kandelia carijopbylla och perigon-

bladen hos Hiimiilus Inpaliis (a^) motsvarar tvenne med varandra sam-
manvuxna stipler.

Avslutningskapitlet ger slutligen en överblick över ståndarbladens alla

skiftande slipel bildningar.

Gunnar Erdtman.
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SVENSKA lK)l'ANlSkA FÖRENINGHN.

Nya medlemmar.
Vid SljTclsens sammanlräcie den 9 oktober 1020 invaldes följande med-

lemmar:

på förslaji av lil. mag. Sten l\riksson:

tandirdvaren Vkh Tuvesson, Krislianstad;

pä förslag av apotekaren Axel Nilsson:

apotekaren Sk^fkid Hki.im:!;, Mjölby;

apotekaren Johan Lybinc;, Visby;

på förslag av docenten K. V. O. Dalilgren:

kaptenen John Kinnandek, Krislianstad;

på förslag av lektor Kurt Falck:

studeranden Ingemar Källström, Falun;

på förslag av professor T. Lagerberg:

studeranden Hägnar Fkrni^vist, Stockholm;

på förslag av lektor F. Ilemmendorff:

direktören Otto Salomonson, Drevviken.

Anslag ur teaterlotteriet till Svensk Botanisk Tidskrift.

Svenska liotaniska Föreningen, Svenska Sällskapet för Antropologi ocli

Geografi och Geologiska Föreningen ha i en till Konungen i maj 192(^

ingiven underdånig skrivelse anhållit om understöd ur teaterlolteriet för

fortsatt utgivande av deras tidskrifter. Kungl. Maj:l har l)ehagal bifalla

denna framställning på sätt, som närmare framgår av nedanstående ut-

drag av Kungl. Brevet i ärendet.

4. Av behållningen i fjärde dragningen skola utgå: 75 000 kronor till

Konsertföreningen i Stockiiolm, 100 000 kronor till Svenska Sällskapet för

Antropologi oci» (ieografi för forisatt utgivande av tidskrifterna Viner och

(leograliska Annaler, 50 000 kronor till Geologiska Föreningen i Stockhohn

för fortsatt utgivande av föreningsförhandlingar, 50 000 kronor till Svenska

Botaniska I"öreningen till fortsatt utgivande av Svensk Botanisk Tidskrilt

samt lUOOUO kronor till Kungl. Teatern.



:i56

6. De från lotteriet härflytande medel må icke till här ovan omför-

mälda institutioner utbetalas, förrän efter framställning från vederbörande,

närmare beslut av Oss fattats rörande medlens användning.

7. Innan försäljningen av lotter börjas, skall till Oss avlämnas för

att av Oss godkännas en beträffande varje dragning av bankinrättning

eller av ett konsortium vederhäftiga personer ingången förbindelse, däri

ansvaras för att, oberoende av utfallet av försäljningen av lotter, ej mindre
<le i varje dragning utfästa vinsterna skola till vinnarna utbetalas än

iiven 375 000 kronor bliva för de under punkt 2 respektive punkt 3 och

punkt 4 angivna ändamål disponibla.

8. Försäljningen av lotterna skall ombesörjas av särskilda av styrelsen

lör Kungl. Teaterns aktiebolag efter samråd med Stadionstyrelsen, Kon-
•sertföreningen, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Geologiska

Föreningen och Svenska Botaniska Föreningen utsedda kommitterade.
Lottsedlarna eller bevis om andel däri må icke till allmänheten utbju-

das eller försäljas av andra än de utsedda kommitterade eller av kom-
missionärer, antagna av de kommitterade.

9. Dragningarna i lotteriet skola äga rum den 15 mars, den 15 maj,

den 15 september och den 15 november 1922, eller om sön- eller helgdag

å någon av dessa dagar skulle infalla, närmast därefter infallande söckendag.



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.

Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till redak-

tören under adress Experimentalfältet.

Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med
avseende på skiljetecken — för undvikande av korrijferingar mot manuskriptet.

Korrigeringar mot manuskriptet införas med rött bläck i korrekturet, och om-

kostnaderna för desamma bestridas av författaren. För kontroll skall författaren

ovillkorligen återsända ej blott samtliga korrektur utan även manuskript till redak-

tören.

Enligt styrelsens beslut äger redaktionskommittén att, då den så finner lämpligt,

fordra, att författaren själv med Intill 30 °/o bidrager till tryckningskostnaderna för

sin uppsats.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:

1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).

2. Personnamn i löpande text sättas med KaPITÄLER (understrykas dubbelt i

manuskritet).

3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i

manuskriptet),

4. Ord eller meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas med

en bruten linie i manuskriptet).

Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring.

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda

bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska

siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.

Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet med

följande exempel:

RAUNKI/ER, c, Measuring apparatus for statistical investigations of Plantformations. —
Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kebenhavn 1912.

Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår

citeras, betecknas dessa med (a, b, c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel-

bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes

anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så er-

fordras. Exempel: RAUNKI/ER (sid. 3) eller RAUNKI/ER (1912, sid. 3) eller RAUNKIi^R

(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.

Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll författas

på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en sammanfattning på

något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, bör åtföljas av uppgift till redaktören

om vem som verkställt eller granskat översättningen till det främmande språket.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.

Författaren erhåller avgiftsfritt 50 särtryck med omslag av sin i tidskriften intagna

avhandling; tryckning av omslag debiteras extra. Av uppsatser och smärre med-

delanden, intagna i tidskriftens borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild

överenskommelse. Redaktionen.
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